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                          TAK MIN¥£ NAM STYCZEÑ
Spotkanie z Panem Dzielnicowym 

9 stycznia odwiedzi³ nas Pan Dzielnicowy z Komisariatu Policji 

w Czerwionce - Leszczynach m³. asp. Przemys³aw Sowa. Podczas tej 

wizyty Goœæ przybli¿y³ pracê policjanta. Wzbogaci³ zasób s³ownictwa. 

Utrwali³ numery alarmowe - 997, 112, podstawowe zasady 

bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, w przedszkolu, w domu, 

przypomnia³ o ró¿nych zagro¿eniach czyhaj¹cych na dzieci w trakcie 

ferii zimowych. Szczególnie skupi³ siê na omówieniu zasad 

bezpieczeñstwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na 

œwie¿ym powietrzu. Przestrzega³ przed œlizganiem siê na skutych 

lodem rzekach i stawach oraz ostrzega³ przed zje¿d¿aniem z górek 

znajduj¹cych siê blisko ulic i rzek. Funkcjonariusz udzieli³ wskazówek jak bezpiecznie bawiæ siê na 

œniegu i jak zachowywaæ siê na kuligu. Wszystkim Przedszkolakom ¿yczymy, aby ferie zimowe up³ynê³y 

weso³o, zdrowo i bezpiecznie.
Opracowa³a mgr Katarzyna Kwiatkowska

Muzyka odgrywa wa¿n¹ rolê we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy 

czas na rozpoczêcie edukacji muzycznej. Zaleca siê g³ównie: ruch przy muzyce, œpiew, grê na 

instrumentach, s³uchanie oraz tworzenie muzyki. Dzieci reaguj¹ na muzykê zachwytem i radoœci¹. 

Intuicyjnie klaszcz¹, tupi¹, pobudzaj¹ siê lub uspokajaj¹, powa¿niej¹ i mówi¹ o niej. Pod wp³ywem 

edukacji muzycznej te nieuœwiadomione reakcje mog¹ przekszta³ciæ siê w œwiadome prze¿ywanie 

muzyki – np. w tañcu.

Podczas ferii zimowych w naszym przedszkolu odby³y siê zajêcia umuzykalniaj¹ce na sali gimnastycznej 

oraz koncert saksofonisty. Dziêkujemy bardzo Pani Joannie Kwiatkowskiej za prowadzenie rytmiki oraz 

synowi Remigiuszowi za piêkny koncert na saksofonie. Jesteœmy oczarowani, dzieci zachwycone. Mamy 

nadziejê, ¿e takie przyjemnoœci dla ucha bêd¹ czêœciej w naszym przedszkolu. By³a super Zabawa.
 

Opracowa³a mgr Katarzyna Kwiatkowska
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„Eksperymentujemy w przedszkolu” 

- „Wulkan”

- „Dmuchamy balony”

-„Têcza na talerzu”

-„Lampa lawa”

-„Malowanie na mleku”

Wszyscy dobrze wiemy, ¿e dzieci charakteryzuje naturalna ciekawoœæ 

tego, co je otacza. W zwi¹zku z tym, aby zaspokoiæ naturaln¹ 

ciekawoœæ naszych przedszkolaków przeprowadziliœmy kilka zabaw 

badawczych i eksperymentów. Dzieci wspólnie z paniami 

przeprowadza³y interesuj¹ce doœwiadczenia. Zajêcia by³y bardzo 

ciekawe dla naszych ma³ych naukowców. Oto kilka przepisów na 

eksperymenty, które mo¿na wykonaæ z dzieæmi w domu:

Potrzebne materia³y: ocet, p³yn do mycia naczyñ, soda, barwnik 

spo¿ywczy.

Do po³owy butelki wlewamy ocet i dolewamy trochê p³ynu do mycia 

naczyñ. Butelkê ustawiamy na œrodku miski i wsypujemy 4 ³y¿eczki 

sody oczyszczonej. Po kilku minutach z butelki zacznie wydobywaæ 

siê piana.

Potrzebne materia³y:  balony, butelka, ocet, soda.

Do butelki wlewamy oko³o szklanki octu, a do balona wsypujemy 

oko³o 2 ³y¿eczki sody. Potem zak³adamy balon na butelkê, 

przesypujemy zawartoœæ sody z balona do butelki z octem 

i obserwujemy.

Potrzebne materia³y:  cukierki Skittles, bia³y talerz, woda.

Wokó³ rantu talerza uk³adamy cukierki w kszta³cie okrêgu, nastêpnie 

na œrodek talerza powoli wlewamy wodê i obserwujemy, co siê dzieje. 

Wa¿ne, aby po wlaniu wody nie przestawiaæ i nie przesuwaæ talerza, bo 

barwniki siê rozp³yn¹ nierówno. Najlepiej jak talerz stoi w miejscu. 

Potrzebne materia³y: woda, olej roœlinny, tabletka musuj¹ca (np. z witaminami), barwnik w dowolnym 

kolorze (np. tusz lub atrament), szklane naczynie (zlewka lub szklanka).

Do szklanego naczynia wlewamy wodê, tak, aby zajmowa³a oko³o 1/4 naczynia. Nastêpnie do wody 

dodajemy olej, wlewaj¹c go delikatnie po œciankach naczynia. Kolejnym krokiem jest dodanie kilku 

kropli barwnika. Do tak przygotowanej bazy pod nasz eksperyment wrzucamy tabletkê musuj¹c¹. 

Musimy chwileczkê odczekaæ, a¿ tabletka zacznie siê rozpuszczaæ.

Potrzebne materia³y: talerz, mleko, farby lub barwnik spo¿ywczy, patyczek kosmetyczny lub 

wyka³aczka, p³yn do mycia naczyñ.

Do talerza wlewamy trochê mleka, nastêpnie rozrobiony wczeœniej barwnik lub rozwodnion¹ farbê. 

Najlepszy efekt otrzymamy powoli wlewaj¹c ró¿ne kolory, mo¿na u¿yæ do tego zakraplacza. Wyka³aczk¹ 

lub patyczkiem do uszu mo¿emy delikatnie rysowaæ i ³¹czyæ kolory. Dla lepszego efektu, mo¿emy 

zamoczyæ patyczek w p³ynie do mycia naczyñ i delikatnie dotykaæ powsta³ego malowid³a. 

Opracowa³a mgr Martyna Szymura
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Nauka poprzez zabawê – robot mTiny

Dla wszystkich grup przedszkolnych zosta³y zakupione 

roboty do nauki kodowania. Robot mTiny skierowany do 

przedszkolaków który… uczy dzieci programowaæ! Ten 

sympatyczny robot o wygl¹dzie milutkiego zwierz¹tka 

zmienia naukê kodowania w zabawê. Dodatkowo pomaga 

æwiczyæ logiczne myœlenie, orientacjê w przestrzeni i uczy 

dzieci rozpoznawania oraz wyra¿ania uczuæ.W zestawie 

znajduj¹ siê puzzle do tworzenia interaktywnych tras. Mo¿emy zakodowaæ trasê 

na komisariat policji lub pojechaæ do weso³ego miasteczka na karuzele! Wszystko 

w zasiêgu naszej rêki. Wystarczy zakodowaæ trasê i robot zaczyna poruszaæ siê po 

macie w wybrane przez nas miejsce, wyra¿aj¹c przy tym ró¿ne emocje np.: 

radoœnie tañczy, œmieje siê, chrupie przek¹ski, p³acze, mruga oczami i wydaje ró¿ne dŸwiêki. Gdy zbyt 

d³ugo zastanawiamy siê jak¹ trasê dla niego przygotowaæ, robot zaczyna siê nudziæ i daje nam o tym znaæ 

ziewaj¹c… Œwietna zabawa gwarantowana! 
Opracowa³a mgr Zuzanna Gojny

Balik karnawa³owy

Dnia 31 stycznia 2020 r. w naszym przedszkolu 

odby³ siê bal karnawa³owy. Nauczycielki 

przedszkola do³o¿y³y wszelkich starañ, by wystrój sali balowej wprowadzi³ 

dzieci w radosny, bajkowy nastrój oraz zachêca³ do weso³ej zabawy. Tego dnia ju¿ od samego rana 

w przedszkolu pojawia³y siê kolorowe postacie. Dzieci przebrane by³y za bohaterów znanych bajek, 

w salach przedszkolnych mo¿na by³o spotkaæ wró¿ki, ksiê¿niczki, rycerzy, smoka, piratów, policjantów, 

Spider – Mana, Batmana... Nie sposób zliczyæ i wymieniæ tych wszystkich postaci. Rozpoznaæ dzieci 

by³o bardzo trudno. Na tê wyj¹tkow¹ okazjê zaprosiliœmy do prowadzenia balu wodzireja, który zachêca³ 

wszystkich do tañca. Dzieci œwietnie siê bawi³y uczestnicz¹c wspólnie ze swoimi paniami w licznych 

konkursach zrêcznoœciowych, ruchowych oraz tanecznych. Kiedy czas zabawy dobieg³ koñca, dzieci 

z ¿alem opuszcza³y salê balow¹. Wspólna zabawa przynios³a wiele radoœci naszym przedszkolakom, a to 

w³aœnie by³o g³ównym celem tego balu. 
Opracowa³a  mgr Monika Woryna
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I Wojewódzki Konkurs Taneczny „Wiwat Dance! 

Gra tu l ac j e  d l a  dz i ewczynek  z  ze spo ³u  

przedszkolnego „Kola”: Hani, Magdy, Leny, Julii 

z grupy Misie oraz Julii i Zuzi z grupy Biedronki, 

które w dniu 06 lutego 2020 r. reprezentowa³y nasze 

przedszkole w/w konkursie tanecznym. Zespó³ 

przygotowa³y:  mgr Katarzyna Kwiatkowska i mgr 

Aleksandra Wro¿yna.

Opracowa³a mgr Katarzyna Kwiatkowska

,,Metoda  Kolorowych DŸwiêków w naszym przedszkolu”

W okresie ferii zimowych nauczycielki z naszego przedszkola 

uczestniczy³y w szkoleniu pt.: ,,Metoda Kolorowych 

DŸwiêków”. Jest to innowacyjna, autorska metoda nauki 

,,grania” melodii, utworów muzycznych za pomoc¹ 

ró¿norodnych, kolorowych  figur geometrycznych. Metoda ta  

jest niezmiernie atrakcyjna dla najm³odszych, tak¿e z uwagi na to, ¿e do grania u¿ywa siê stóp. Poprzez 

rozpoznawanie kolorów i kszta³tów najm³odsze dzieci mog¹ rozpocz¹æ  swoj¹ przygodê  z muzyk¹ 

w prosty, a zarazem bardzo zachêcaj¹cy sposób do nauki sposób. Teraz nauczyciele wszystkich grup 

przedszkolnych nabyt¹ wiedzê przekazuj¹ swoim wychowankom, urozmaicaj¹c w ten sposób edukacjê 

muzyczn¹ dzieci w naszym przedszkolu. 
Opracowa³a  mgr Agata Chudyka
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REKRUTACJA 
WSZYSTKIE INFORMACJE OD MARCA

NA  STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA
W ZAK£ADCE REKRUTACJA 2020/2021
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