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Styczeń

Dzień Babci i Dziadka

Drugi semestr rozpoczęliśmy od uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zwykle z tej

okazji co roku zapraszaliśmy babcie i dziadków do przedszkola. Niestety w tym roku było

inaczej z powodu koronawirusa.

Wszystkim babciom i dziadkom życzymy dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego!



Karnawał

Jest to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są
bale. Zabawa umożliwiła dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych, balowych
strojów.



Luty

Konkurs recytatorski w przedszkolu.

Konkurs miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego z kanonu poezji dziecięcej
J. Tuwima, J. Brzechwy, M. Konopnickiej, Cz. Janczarskiego. Uczestnicy konkursu podczas
prezentacji swoich zdolności recytatorskich rozwijali zainteresowania czytelnicze, poznali
zasady zdrowej rywalizacji, przełamali bariery związane z wystąpieniami publicznymi.



Marzec

Konkurs matematyczny „Mozaikowa bomba”

W tym roku szkolnym nasze działania skupiają się wokół rozwijania kompetencji
matematycznych u przedszkolaków.Celem konkursu było kształtowanie samodzielnego
i logicznego myślenia dzieci,prezentacja umiejętności matematycznych nabytych
w przedszkolu,upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród
przedszkolaków,dostarczenie dzieciom radości z rozwiązywania zadań,kształtowanie
dojrzałości emocjonalnej i umiejętności pokonywania trudności,doskonalenie umiejętności
pracy w zespole



Powitanie Wiosny

Zima jest piękną porą roku. Jednak kiedy trwa za długo, nie ma śniegu i wieje wiatr, wszyscy
czekają już tylko na nadejście Wiosny. D W zabawnych, kolorowych strojach i z wesołą
piosenką na ustach spotkały Panią Wiosnę, którą zaprosiły do naszego przedszkola, a Pani
Zima pożegnała się z dziećmi i zniknęła za drzewami



Nauczanie zdalne

W związku z ogłoszeniem nowych obostrzeń, Minister Edukacji i Nauki wydał
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19. Z tego względu od 29 marca
do 16 kwietnia nauczyciele przedszkola wraz z dziećmi przeszli na tryb nauki zdalnej.



Kwiecień

Dzień Ziemi

Tradycyjnie, co roku włączamy się do akcji sprzątanie świata, by od najmłodszych lat uczyć
dzieci zasad dbania o środowisko.



Maj

Dzień Mamy i Taty
Dzień Mamy i Taty to święta, które były co roku w wyjątkowy sposób celebrowane w naszym
przedszkolu. W obecnej sytuacji z powodu pandemii, świętowanie w dużym gronie jest niemożliwe.

Przedszkolaki uczciły święto swoich Rodziców przygotowując upominki i uroczyste przedstawienia.
W każdej grupie odbyła się uroczystość,którą nauczyciele umieścili na przedszkolnych grupach
facebookowych.



Wiosenny konkurs piosenki

Wiosenny Konkurs Wokalny dla małych solistów odbył się 27.05.2021 r. w Centrum Kultury
w Pleśnej i to nareszcie w formie stacjonarnej. Czworo naszych przedszkolaków wzięło
udział w tym konkursie.

W wiosennej ramówce Centrum Kultury z  Przedszkola Publicznego w Pleśnej
zaprezentowali się:Ewa Połeć, Mikołaj Dulęba z tanecznym towarzyszeniem Wiktorii
Gąsior,  Anna Kubicz
i Tobiasz Bujak.Popisy wokalne oceniali: Dorota Przęczek, Janusz Nowak, Piotr
Kajmowicz.Wszyscy występujący otrzymali piękne nagrody.





Czerwiec

Europejski dzień sportu

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport
i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz
opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim,
krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod
hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu
obchodów Tygodnia oraz przez cały rok. 

Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbyła się w maju 2021 w nowych dla
nas wszystkich okolicznościach, bo związanych z rygorami pandemii COVID-19.
Nie wpłynęło to jednak  na aktywny i szeroki udział w wydarzeniach sportowych
przedszkolaków związanych z ETS. Nowe sytuacje dają nowe możliwości.Dnia
1.06.2021 uczestniczyły w rywalizacji sportowej przedszkolaków z naszej gminy.





Dzień dziecka

W słoneczne, wtorkowe przedpołudnie 1.06.2021 r., wszystkie dzieci z naszego przedszkola
zebrały się w ogrodzie przedszkolnym lub w salach, aby radośnie obchodzić swój ulubiony
dzień, czyli Dzień Dziecka. Inicjatorem tego międzynarodowego święta jest organizacja
zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. 

Dzieci z uśmiechami na buziach uczestniczyły w zabawach popularnych takich jak
„Kaczuchy” i „Dwóm tańczyć się zachciało” oraz zabawach tanecznych do piosenek: „Boogie
- woogie”, „Ręce do góry” i „Każde dziecko parę ma”.  A po wspólnych pląsach i tańcach,
przyszedł czas na swobodne zabawy terenie ogrodu lub sali, gdzie dla dzieci przygotowane
zostały różnobarwne namioty, tunele, zabawy z chusta animacyjną i inne atrakcje. Każde
dziecko, wedle swojego uznania i zainteresowania, mogło skorzystać z tego, co mu się
spodobało. Dla  przedszkolaków rodzice zorganizowali przedstawienie pt."Piracka przygoda-
na nią nigdy czasu nie jest szkoda". Na zakończenie tego wesołego i pełnego wrażeń dnia,
każdy przedszkolak zabrał do domu cos słodkiego i piłkę w prezencie.





„Cała Polska czyta dzieciom”

W czerwcu zakończyliśmy akcję "Cała Polska czyta dzieciom" oraz współpracę z Gminną
Biblioteką Publiczną w Pleśnej w roku szkolnym 2020/2021.W ramach realizacji  rocznego
planu pracy i rozwijania kompetencji czytelniczych , którego celem było rozbudzanie u dzieci
zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, wartości i przyjemności, zrealizowano w tym
roku przedszkolnym wiele zadań z zakresu czytelnictwa i rozwijanie orientacji
prozawodowej.

Nauczyciele oraz pani bibliotekarz z GBP w Pleśnej czytały dzieciom utwory literackie:
baśnie, bajki, wiersze.  Pani Bibliotekarka opowiadała o swojej pracy.W każdej grupie
wprowadzony jest zwyczaj czytania o stałej porze dnia.





„Pi ękna nasza Polska cała”

Dzieci z grupy IV, V i VI brały udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piękna
nasza Polska cała”, podczas którego wykonywały rozmaite zadania. Od początku realizacji
tego projektu, dzieci minimum 1 w tygodniu brały udział w zajęciach poświęconych
patriotyzmowi i Polsce. Poznawały swoją małą ojczyznę, jaką jest Pleśna oraz jej okolice,
Polskę, a także znaczenie słowa ojczyzna, symbole narodowe, pracowały z mapą. Każde
zadanie z projektu było bardzo ciekawe dla dzieci, kształtowały szacunek dla własnego
państwa i poczucie tożsamości narodowej. Dzieci poznały historię, tradycję, architekturę i
przyrodę polską.



Figurolandia

Głównym celem konkursu matematycznego " Figurolandia" było promowanie w wśród
przedszkolaków matematyki i pobudzanie dzieci aktywności twórczej; utrwalenie poznanej
wiedzy na temat własności figur geometrycznych i zastosowania wiedzy w codziennym
życiu.Prace przedstawione były w formie plastycznej, wybraną  techniką.O ocenie
decydowały walory artystyczne i pomysłowość  oraz estetyka wykonania pracy.Wszystkie
grupy starsze, które brały w konkursie otrzymały pozytywne oceny oraz dyplomy.



Kochane Dzieci!

Szybko min ął nam ten przedszkolny rok… Zaczyna si ę najpi ękniejsza pora  – wakacje… To czas letnich k ąpieli, sło ńca,

długich spacerów i ciekawych przygód. Życzymy Wam, by  wakacje były bezpieczne, pełne wra żeń, nowych kolegów,

miejsc i zabaw. A gdy ju ż odpoczniecie – wracajcie do przedszkola roze śmiane i opalone. B ędziemy na Was czeka ć…

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy Wam za wspólnie sp ędzony rok i życzymy, by ście w tych letnich, wakacyjnych miesi ącach znale źli chwil ę

na rodzinny wypoczynek, na ulubion ą aktywno ść, na realizowanie marze ń. Niech wakacje b ędą dla Was bezpieczne i

niech Wam sprawi ą wielk ą frajd ę!

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ple śnej,

Nauczyciele i wszyscy pracownicy



„Prośba dziecka”, czyli 20 przykazań dla rodziców:

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego,

czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia

bezpieczeństwa.

3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi

zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje

postawę głupio dorosłą.

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie

konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli

rozmawiamy w cztery oczy.

6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się

rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża

mojemu poczuciu wartości.

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś

moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami

wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się

głuchy.

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony,

kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.



12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To

dlatego nie zawsze się rozumiemy.

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach

zmusza mnie do kłamstwa.

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją

wiarę w ciebie.

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać,

że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby

w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie

stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej

nawet ci się nie śniło.

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po

prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać

mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

20. Nie bój się miłości. Nigdy.












