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W NUMERZE:

- PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
- RELACJA

- MINI WYWIAD
Z KAMILĄ DREZNO

- DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

- MINI OZDOBY DO WYKONANIA Z
DZIECKIEM

- NAWYKI ŻYWIENIOWE DZIECI

- KONKURS NA KARTKĘ
ŚWIĄTECZNĄ!! !

WIELKI DZIEŃ! PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA!
1 0 PAŹDZIERNIK 201 6 ROKU!

WITAMY W GRONIE PRZEDSZKOLAKÓW!
DYREKCJA ORAZ KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA

MINI COLLEGE W KIELCACH



MINI SŁOWO

OD REDAKCJI

Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki!
Dziękujemy za coraz większe czytelnictwo naszej gazetki i zakup październikowego numeru.
Za środki finansowe przeznaczone przez Państwa na ten cel udało się zakupić kolejne
pomoce dydaktyczne do każdej grupy, tj . piasek sensoryczny oraz labirynty magnetyczne.
Dzieci usprawnią pracę swoich dłoni, koordynację wzrokowo-ruchową, przy okazji czerpiąc
radość. W tym numerze głównym tematem jest oczywiscie Pasowanie na przedszkolaka. To
wielkie wydarzenie w naszym przedszkolu i ogromne przeżycie dla Panstwa dzieci. Cieszymy
się, że mamy takich wspaniałych, dzielnych i uzdolnionych przedszkolaków. W listopadowym
numerze nie zabraknie zabawy, kolorowanki, bajki terapeutycznej, ważnych tematów - Nawyki
żywieniowe u dzieci. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami przedszkolnymi oraz
relacjami z grup, gdzie znajdą Panstwo wybraną piosenkę lub wierszyk wprowadzony przez
wychowawców w danym miesiącu. Można wykorzystać je do wspólnego utrwalenia materiału
w domu.
Redaktor naczelna Ewelina Brzyszcz

MINI OGŁOSZENIA
1 0.1 2 - Mikołajki dla przedszkolaków w Wojewódzkim Domu Kultury.

ZAPRASZAMY!

GRUPA I GRUPA II GRUPA II I

6.1 2 - Mikołaj w
przedszkolu. Dzień koloru
niebieskiego.

6.1 2 - Mikołaj w
przedszkolu.
Pieczenie ciastek.

6.1 2 - Mikołaj w
przedszkolu. Dzień koloru
niebieskiego

8.1 2 - PLANETARIUM w
przedszkolu (udział
bezpłatny)

8.1 2 - PLANETARIUM w
przedszkolu (udział
bezpłatny)

8.1 2 - PLANETARIUM w
przedszkolu (udział
bezpłatny)

1 4.1 2 - wycieczka do
Świętokrzyskiego Cetrum
Sportu Dojo

1 4.1 2 - wycieczka do
Świętokrzyskiego Cetrum
Sportu Dojo

1 4.1 2 - wycieczka do
Świętokrzyskiego Cetrum
Sportu Dojo

1 9. 1 2 - Ozdabianie pierników
20.1 2- Wspólne kolędowanie
z rodzicami

20.1 2- Wspólne
kolędowanie z rodzicami

20.1 2- Wspólne
kolędowanie z rodzicami

AKCJA PODARUJ MISIA TRWA DO 1 GRUDNIA 201 6 ROKU.
ZA KAŻDY DAR SERCA NASZEGO PRZEDSZKOLAKA BARDZO DZIĘKUJEMY!



MINI WYWIAD
Z KAMILĄ DREZNO

Tancerka najwyższej międzynarodowej klasy taneczne "S" w tancach standardowych i
latynoamerykanskich. Dyplomowana instruktorka tańca, ucestniczka I I I edycji Tańca z

Gwiazdami.

Dzieci: Jak długo Pani tańczy?
Pani Kamila: Zaczęłam tańczyć, jak miałam 5
lat, czyl i byłam w wieku niektórych z was.
Kocham tańzyć i zawsze, gdy tańcze mam
uśmiech na twarzy i sprawia mi to wiele
radości.

D: Czy tańczy Pani tylko w Polsce?
PK: Tańcze w naszym kraju, ale również
reprezentowałam Polskę na Mistrzostwach
Świata.

D: Jaka jest pani ulubiona bajka?
PK: Bajka. . .hmmm.. . uwielbiam Smerfy.
Zawsze chciałam być Smerfetką (śmiech). Ze
współczesnych moją ulubioną jest Kraina
Lodu. Bardzo lubię Elzę.

D: Może nam Pani powiedzieć, jak jest w
Tańcu z gwiazdami?
PK: Bardzo fajnie, poznałam tam mnóstwo
wspaniałych osób. Sale są małe w porównaniu
z tym, jak widać je w telewizj i . W związku z tym
jest gorąco, na sali jest dużo świateł. Widownia
jest l iczna.

D: Czy lubi Pani grać w piłkę?
PK: Może się zdziwicie, ale bardzo lubię i
jestem wiernym kibicem reprezentacji Polski.
Mam starszego brata i zawsze, gdy gral iśmy
byłam bramkarzem. Kamil Grosicki jest moim
kolegą z podwórka.

ZAPRASZAMY DO ŚWIETOKRZYSKIEGO
CENTRUM SPORTU!! !



MINI CHWILE Z NASZYCH GRUP
GRUPA PIERWSZA

WYCHOWAWCA AGATA GAŁKA

WIERSZ :JESTEM MAŁY MISIO"

JEDNA ŁAPKA (dzieci pokazują jedną rękę)
DRUGA ŁAPKA (pokazują drugą rękę)

JESTEM MAŁY MISIO (wskazują reką na siebie)
TRZECIA ŁAPKA (wystawiają jedną nogę)
CZWARTA ŁAPKA (wystawiają drugą nogę)
A TO MOJE PYSIO (wskazują reką na swoją

uśmiechniętą buzię)
ZJADAM MIODEK (gest wkładania jedzenia do

buzi)
MAM JUŻ PEŁNY BRZUSZEK (wykonują okrężne

ruchy na brzuchu)
TERAZ SOBIE SMACZNIE ZASNĘ (układają głowę

na rękach)
BO ODPOCZĄĆ MUSZĘ!

CZYTANIE BAJKI



GRUPA DRUGA
WYCHOWAWCA Katarzyna Tobera

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Ewelina Brzyszcz

PIOSENKA "POPATRZCIE NA JAMNICZKA"

1 . POPATRZCIE NA JAMNICZKA
WYTURLAŁ SIĘ Z KOSZYCZKA
ZACZAIŁ SIĘ NA BABCIĘ
I PORWAŁ BABCI KAPCIE

REF. A JAK SPAŁ, A JAK SPAŁ
TAKĄ GRZECZNĄ MINĘ MIAŁ (X2)

2. POSZARPAŁ CHUSTKĘ W RÓŻE
I ZROBIŁ DWIE KAŁUŻE
I MOJĄ NOWĄ LALKĘ
ZACIĄGNĄŁ POD WERSALKĘ

3. A TERAZ GDZIEŚ UCIEKA
I SZCZEKA, SZCZEKA, SZCZEKA
ŁAPIEMY WIĘC JAMNICZKA
NIECH WRACA DO KOSZYCZKA

4. POD STOŁEM JEST KOSZYCZEK
W KOSZYCZKU JEST JAMNICZEK
JAMNICZEK SOBIE ŚPI . . . !
JAK SIĘ ZBUDZI , BĘDZIE ZŁY!

"PIESKI MAŁE DWA"

MOJA I TWOJA RODZINA



GRUPA TRZECIA

WYCHOWAWCA JAGODAWODECKA

PIOSENKA "PAN LISTOPAD"

1 . PAN LISTOPAD GRA NA BASIE:
DYLU, DYLU, BUM!
NA JESIENNYM GRANIU ZNA SIĘ,
TRAWKĄ DOTKNĄŁ STRUN.

REF. WESOŁO GRA MUZYKA,
PADA DESZCZ.
ŚWIERSZCZ ZA KOMINEM CYKA,
TAŃCZ, GDY CHCESZ!

2. PAN LISTOPAD GRA NA BĘBNIE:
BARA, BARA, BAM!
Z DESZCZEM PUKA RÓWNO, PIĘKNIE,
KONCERT DAJE NAM.

3. PAN LISTOPAD GRA NA FLECIE
FIJU,FIJU, FIU!
Z LIŚCI ZŁOTYCH MA BERECIK,
A KUBRACZEK Z NUT.

WSPÓLNA ZABAWA



MINI OZDOBY DO WYKONANIA Z DZIECKIEM

Aniołek z masy solnej
Zmieszaj mąkę z solą (pół na pół) i dodaj tyle wody, żeby ciasto było w sam raz.
Ulepcie figurkę (krawędzie poszczególnych elementów trzeba zwilżyć wodą, by
lepiej się sklejały). Potem aniołka wysuszcie – w piekarniku (w niskiej temperaturze)
lub na powietrzu. Można go fantazyjnie pomalować, okleić cekinami.

Bombki
Potraktujcie sklepowe bombki z tworzywa (nietłukące) lub styropianowe białe jako
półprodukt i ozdóbcie je wedle uznania: farbami, cekinami, piórkami, wstążkami.
Pięknie wyglądają naklejone na bombkę makaronowe gwiazdeczki. Malec może też
ozdobić bombki naklejkami bajkowych postaci.

Łańcuch
Z papieru, makaronu (pomalowanego lub nie), ciastek, cukierków, koral ików.

Domowa szopka
Postacie zróbcie z plastel iny, modeliny, papieru, korków. Szopkę zaś z otwartego
pojemnika na chleb albo pudełka po butach. Można też ustawić figurki na wyłożonej
siankiem tacce (sianko kupisz w sklepie zoologicznym – poproś o takie dla
chomika).

Śnieżna kula
Piękne śnieżne kule to również dekoracja świąteczna. W sklepach
możemy znaleźć przeróżne kule, ale możemy też wykonać swoją własną
w domowym zaciszu. Potrzebujemy do tego:
słoik z nakrętką (najlepiej po konfiturach, ponieważ jest najbardziej „okrągły"),
białą modelinę,
mocny klej,
plastikową figurkę np. z jajka z niespodzianką (można wraz z dzieckiem
wykonać figurkę z kolorowej modeliny),
gl icerynę,
biały i srebrny lub złoty brokat,
wodę destylowaną.
Słoik umyjemy ciepłą wodą z mydłem. Pozostawiamy do wyschnięcia. Na nakrętce
robimy małą „górkę" z modeliny i nakładamy na niej figurkę bałwanka, mikołaja czy
inną wybraną lub wykonaną samodzielnie. Pamiętajmy aby użyć mocnego kleju,
który w kontakcie z wodą nie odklei się od figurki. Napełniamy słoik wodą
destylowaną i dodajemy 1 łyżeczkę gliceryny. Im więcej gl iceryny tym „płatki śniegu"
wolniej opadają. Do wody wsypujemy brokat. Zakręcamy nakrętkę i gotowe. Dla
bezpieczeństwa możemy posmarować klejem brzegi nakrętki i mocno dokręcamy.



ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"DYNIOWE ARCYDZIEŁA"

Dziękujemy za wszystkie zlożone, rodzinne prace, których motywem przewodnim była
DYNIA. Wszystkie zachwyciły jury, w którego skład wchodzil i wszyscy pracownicy naszego

przedszkola na czele z Panią Dyrektor.
Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu.
Pierwsze miejsce zajęl i ex aequo:
Marika Ziach - grupa I
Igor Sodel - grupa I I
Fi l ip Rzadkowski - grupa I I I

Wręcznie nagród nastąpi podczas WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA 20.1 2. 201 6 R.
Zapraszamy!

UWAGA RODZINNY KONKURS!

"KARTKA ŚWIĄTECZNA"
Dużymi krokami zbl iżają się święta Bożego Narodzenia. W związku z tym zapraszamy

do stworzenia razem z dzieckiem, naszym przedszkolakiem kartki świątecznej.
Na prace czekamy do 1 2 grudnia.

PRACE PROSIMY SKŁADAĆ U WYCHOWAWCÓW GRUP!
ŻYCZYMY WSPANIAŁEJ RODZINNEJ ZABAWY!

WAŻNE!! PO WSZYSTKICH ZAPLANOWANYCH W ROKU PRZEDSZKOLNYM
KONKURSACH WYBIERZEMY NAJAKTYWNIEJSZEGO I NAJBARDZIEJ
KREATYWNEGO PRZEDSZKOLAKA, KTÓRY BRAŁ UDZIAŁ W NASZYCH

KONKURSACH!!



BAJKA TERAPEUTYCZNA
"O słoniku Kubusiu i jego krótszej nóżce"

Słonik Kubuś miał 6 lat. Razem ze swoimi ukochanymi rodzicami – tatą
Stefanem, mamą Leokadią i młodszą siostrą Justynką mieszkał w dalekiej i bardzo
ciepłej Afryce, wśród gęstych zarośl i . Ponieważ był bardzo roztropnym i wesołym
słoniątkiem, szybko zaprzyjaźnił się ze słoneczkiem, które codziennie o poranku witało
go ciepłym uśmiechem. Bardzo lubił zabawy z siostrą i kolegą Trąbikiem, który był
najlepszym przyjacielem Kubusia. Uwielbial i bawić się razem w berka i chowanego. Na
wspólnej wesołej zabawie spędzali prawie każdą wolną chwilę. A kiedy czasem było
smutno, Kubuś i Trąbik siadali razem w ich ulubionym miejscu – w cieniu rozłożystej
palmy i o tym rozmawial i . A kiedy skończyli na serduszkach było im dużo, dużo lżej.
Oprócz wspólnych zabaw całej trójki i rozmów z przyjacielem, Kubuś uwielbiał także
spacery z całą rodziną. przechadzali się pośród wysokich, kokosowych palm, na
których rosło mnóstwo wielkich orzechów – pełnych kokosowego mleka, które Kubuś
uwielbiał pić na deser. Podczas przechadzek z rodziną, czuł, że jest najszczęśliwszym
słoniątkiem w całej Afryce. Czuł się tak pomimo, że szło mu się troszkę trudniej niż
jego siostrze i rodzicom – poruszał się wolniej i szybciej męczył, a bolała go przy tym
nóżka, ponieważ była krótsza niż jego pozostałe trzy nóżki. Z powodu krótszej nóżki
Kubusia cierpiał także jego kręgosłup, który się wykrzywiał i też dość mocno bolał,
kiedy słonik kuśtykał podczas spacerów. Jednak Kubuś nie zwracał na to zbytniej
uwagi, najważniejsze było dla niego to, że może wspólnie z najbl iższymi cieszyć się i
śmiać. Wtedy czuł i wiedział, że jest dla nich ważny i kochają go takim, jakim jest –
jego i jego krótszą nóżkęG
Kiedy pewnego dnia cała słoniowa rodzina wróciła już ze spaceru mama, jak co dzień
upiekła pyszne, cieplutkie bambusowe ciasteczka, podała kokosowe mleko, które
Kubuś tak bardzo uwielbiał i powiedziała do niego:
– Cieszysz się na swój pierwszy dzień w przedszkolu, synku? – To już jutro –
pamiętasz?
– Tak, tak mamusiu, pamiętamG odpowiedział z niepewną minką słonik i dodał:
– Wiesz, mamusiu, pamiętam, jak mówiłaś mi o tym, że to bardzo przyjazne i radosne
miejsce, w którym poznam wielu kolegów i będę się z nimi bawił. Troszkę boję się tam
pójśćG Przecież nie będzie tam ani ciebie, ani tatusia, no i Justynki też nie będzieG
W tym momencie Kubuś ściszył głos, a jego oczy zalśniły łzamiG Mama natychmiast
to zauważyła i ciepłym głosem, przytulając synka mocno do siebie – odpowiedziała:
– Syneczku, rozumiem, że się boisz, to dla Ciebie coś nowego, ale wiesz, wielu z
Twoich kolegów też tam jutro pójdzie pierwszy raz. Myślę, że ich serduszka też będą
pełne obaw, ale jestem pewna tego, że pani przedszkolanka wszystkie wasze obawy
przegoni daleko za góry, za lasy, a wy o nich zapomnicie i będziecie się radośnie
bawić, aż do chwil i , kiedy po każde z was przyjdą rodzice, by razem wrócić do domu.
– Jeśl i tak mówisz, mamusiu, to nie będę się bał! – powiedział już troszkę uspokojony
Kubuś. Już po chwil i z rozradowaną miną i wypiekami na policzkach wypił swój
przysmak zajadając przy tym pyszne ciasteczkowe łakocie.
Nadszedł pierwszy dzień wizyty Kubusia w przedszkoluG Niby wszystko było tak, jak
mówiła mu mamusia, niby wszystko się zgadzało, koledzy, zabawki, pani
przedszkolankaG Jednak w pewnym momencie Kubuś zauważył, że wokół niego
dzieje się coś dziwnego i po cichutku, pytał sam siebie:



– Dlaczego nikt nie chce się ze mną bawić? Czemu wszyscy tak dziwnie na mnie patrzą?
Kubuś długo, długo nad tym myślał, cichutko stojąc pod ścianą i nic z tego nie rozumiałG
Tego dnia, wrócił do domu bardzo smutny, opowiedział o wszystkim mamie i rozżalony
krzyknął:
– Więcej nie pójdę do przedszkola! – po czym odwrócił się na pięcie i pobiegł do swojego
pokoju. Po chwil i weszła tam mama i ujrzawszy szlochającego synka, powiedziała:
– Wiesz, kochanie, mi też byłoby bardzo smutno, gdyby nikt nie chciał się ze mną bawić.
A pamiętasz, syneczku, jak bałeś się pójść do przedszkola i tego, co się tam wydarzy?
– No tak, mamusiu. – odpowiedział zdziwiony Kubuś, a mama dodała:
– Wiesz, dlaczego się tak bardzo bałeś, prawda? No bo, boG nie wiedziałem, jak tam
będzieG – odpowiedział. A mama na to, mocno go przytulając rzekła:
– Wiesz Kubusiu, że jedna z twoich nóżek jest troszkę inna, niż pozostałe, prawda?
– No tak, ale przecież ty też o tym wiesz, mamusiu i tatuś wie, i JustynkaG i się ze mną
bawicieG – Tak, kochanie – odpowiedziała mama – bo bardzo cię kochamy i wiemy, że
jesteś bardzo wesołym, rezolutnym i mądrym słonikiem. – Może wcześniej nie widziel i
nikogo z krótszą nóżką i bardzo się temu dziwil i? Może bali się, że w zabawie mogą zrobić
ci krzywdę i będzie cię bolało? A może nie wiedziel i , jak się z tobą bawić?
Kubuś zamyślił się mocno, słuchając słów mamy i dodał z przejęciem:
– Wiesz mamuś, jeden kolega chyba chciał się ze mną pobawić, bo podszedł do mnie, ale
po chwil i uciekł– No widzisz syneczku – rzekła mama – Jak myślisz, dlaczego tak zrobił?
– HmmG – zastanowił się Kubuś – pewnie dlatego, że nigdy nie widział takiej nóżki, jak
moja i się jej przestraszył, a przecież ona nie gryzieG Ha! Ha! – roześmiał się Kubuś i z
uśmiechem krzyknął – Mam pomysł! Mam pomysł!
– Jaki, syneczku? – zapytała zaciekawiona mama, a Kubuś z dumą w głosie rzekł:
– Pani przedszkolanka powiedziała nam , że jutro opowie nam o tym, dlaczego jest tyle
różnych zwierzątek na świecie i dlaczego każde jest ważne. A ja i moi koledzy: lwiątko,
żyrafiątko, strusiątko i tygrysek, będziemy opowiadać czym różnimy się od siebie. Pójdę do
przedszkola i opowiem wszystkim o mojej nóżce , bo przecież nikt z moich kolegów takiej
nie ma i opowiem też o tym, że ona wcale nie jest straszna, że nie trzeba się jej bać i że
mogę się bawić, bawić i bawić, tak jak wszyscy!
– Brawo! Świetny pomysł! – zawołała mama, a po chwil i namysłu, dodała:
– Dziś wieczorem tatuś odbierze od doktora twoje nowe ortopedyczne buciki. Kiedy
pójdziesz w nich jutro do przedszkola, możesz opowiedzieć kolegom o tym, że twoje buciki
są bardzo wyjątkowe, z magiczną wkładką, która sprawia, że twoje nóżki są równe, nie
utykasz i nie boli cię kręgosłup, no i chodzi ci się dużo wygodniej.
– Tak, mamusiu! Właśnie tak zrobię! – zawołał Kubuś i rozradowany pobiegł bawić się w
berka z Justynką i Trąbikiem.
Kiedy na drugi dzień Kubuś przyszedł do przedszkola, bardzo cieszył się na to, że będzie
mógł wszystkim opowiedzieć o swojej nóżce. Z radością poszedł na zajęcia, grzecznie
siadając w kółeczku i tak jak jego koledzy z zaciekawieniem słuchał o tym, że na świecie
mieszka bardzo dużo zwierzątek, że wszystkie są tak samo ważne. I chociaż różnią się od
siebie są sobie wzajemnie potrzebneG A potem w klasie zrobiło się bardzo głośno, bo
każdy chciał opowiedzieć coś o sobie. Kiedy Kubuś zaczął opowiadać o swojej nóżce,
zwierzątka otworzyły pyszczki z ciekawości i bardzo się dziwiły słysząc, że urodził się z
krótszą nóżką i ucieszyły się, kiedy powiedział, że wcale mu ona nie przeszkadza w
zabawie. Słonik czuł się dumny z tego, że wszyscy słuchają go z uwagą i pozwolił nawet,
by koledzy mogli dotknąć jego nóżki i przekonać się, że wcale nie jest taka strasznaG



MAMO, TATO MINI - MEGAWAŻNA SPRAWA!

Nawyki żywieniowe u dzieci

„By niejadek zjadł obiadek”- to hasło zna chyba każdy rodzic. Firmy farmaceutyczne coraz
częściej oferują środki na apetyt dla najmłodszych. Co zrobić by dziecko bez takich
specyfików chętnie jadło i nie kaprysiło przy stole?
Żywienie dziecka na duży wpływ na jego rozwój. Nic więc dziwnego, że martwimy się gdy
nasza pociecha unika jedzenia. Zanim brak apetytu będziemy chciel i zwalczyć
wspomnianymi wcześniej syropami czy tabletkami warto poobserwować malucha i włączyć
element zabawy. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, że dzieci jedzą
zdecydowanie mniej niż dorośl i . Dlatego nie możemy wymagać aby przy wspólnych
posiłkach z talerza znikała taka sama ilość jak u nas. Poniżej prezentujemy tablicę
kaloryczności proporcjonalną dla wieku dziecka.

Wiek dziecka: kcal/kg masy ciała:
0–3 miesiące 11 0–1 20
4–6 miesięcy 1 00–11 0
7–9 miesięcy 90–1 00
1 0–1 2 miesięcy 80–90
1 –3 lata 1 300
4–6 lat 1 700
7–1 0 lat 2400
11 –1 4 lat 2200–2700 (mniej u dziewczynek)
1 5–1 8 lat 21 00–2800

Dużym błędem jest także przymuszanie malucha do jedzenia. Groźby typu „jeśl i nie zjesz,
nie wyjdziesz na podwórko” sprawią, że dziecko będzie kojarzyło jedzenie z przykrym
obowiązkiem. Gdy nie chce jeść często podajemy mu wtedy słodycze czy słone przekąski,
których nie odmawia, przekonani, że lepiej aby jadło cokolwiek niż nic- to spory błąd.
Dziecko nabiera przekonania, że jeżeli nie będzie chciało jeść pełnowartościowych posiłków
zawsze dostanie coś słodkiego. Jak wyrobić w dziecku nawyk jedzenia? Po pierwsze ważna
jest różnorodność w serwowanych posiłkach- dzieci zwracają uwagę na estetykę i formę
podania. Dlatego warto wykorzystywać kolorowe warzywa, które nie tylko są dobrym
źródłem witamin ale zaintrygują także malucha. Dzieci są ciekawe dlatego zaproś je do
kuchni i razem przygotujcie posiłek- mowa tu o prostych czynnościach jak np. dekorowanie
kanapek. Pozwól także aby Twoja pociecha jadła samodzielnie- nawet jeśl i będzie robić to
powoli i ubrudzi się (temat samodzielności poruszaliśmy w poprzednim numerze „Mini
wieści”). Nie zmuszaj do jedzenia ani nie traktuj go jako nagrody bądź kary- może być to
wykorzystywane przez dziecko jako egzekwowanie przez nie swoich zachcianek. Dobierz
takie argumenty, które dotrą do Twojego dziecka- nie przekonuj na siłę, że musi to zjeść bo
po prostu jest zdrowe.
D.Zięba
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MINI ZAJĘCIA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE JĘZYK ANGIELSKI

RYTMIKA

KARATE



ZAJĘCIA NAUKOWE



MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW PIEKOSZOWIE
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JAN BRZECHWA
"WITAJCIE W NASZEJ BAJCE"

Witajcie! W naszej bajce
Słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa,
Zatańczą wkoło drzewa.

Tu wszystko jest możliwe,
Zwierzęta są szczęśliwe,
A dzieci, wiem coś o tym,

Latają samolotem.

W NASZYM PRZEDSZKOLU
ZAGOŚCILI M. IN. :

- KRÓLOWA ŚNIEGU;
- CZERWONY KAPTUREK;
- ELZA Z KRAINY LODU

- KOT W BUTACH;
- PIPI LANGSTRUMPF
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PRZYRZEKAMY!! !

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK!

NIE MÓWCIE NIKOMU,
ŻE MY SIĘ CZUJEMY W NASZYM
PRZEDSZKOLU JAK W DOMU!! !


