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Listopad 2019

Z tej okazji grupa „ Freblowskie Pszczółki” zorganizowała
piękne, patriotyczne wystąpienie przed całą społecznością
przedszkola oraz wszyscy wspólnie przystąpiliśmy do
uroczystego odśpiewania Hymnu Państwowego.

Dzień świętego Marcina obchodzony jest 11 listopada. Święty Marcin
był pobożnym rycerzem z Kapadocji, znanym z wielu dobrych uczynków.
Święty Marcin żył w IV wieku naszej ery i
jego najbardziej znanym wizerunkiem jest
postać siedzącego na koniu rycerza
wspomagającego klęczącego przed nim
żebraka. Jedna z najpopularniejszych
legend o świętym Marcinie opowiada o
podróży rycerza po skutej mrozem ziemi,
na której spotkał żebraka. Widząc go, św.
Marcin mieczem odciął połowę swojego
płaszcza i razem z sakiewką pieniędzy
wręczył ciepłe okrycie biedakowi. Legenda
mówi, że ów żebrak po tym geście
przemienił się w postać Jezusa Chrystusa,
co skłoniło Marcina do przejścia w stan
duchowny.
W naszym przedszkolu ‘Marcinki’ obchodzone były 6.11.2019r. Jak
co roku spotkaliśmy się popołudniu w przedszkolu wraz z rodzicami i
dziećmi w celu świętowania. Niestety tym razem pogoda zrobiła nam
psikusa, w związku z czym przemarsz ulicami pobliskiego osiedla wraz z
koniem, orkiestrą i lampionami musiał zostać odwołany.
Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przedstawienia, które przybliżyło
nam Legendę o świętym Marcinie – za którego przygotowanie serdecznie
dziękujemy pani Ewie i księdzu Dawidowi. Następną atrakcją obchodów
był występ świetlny przygotowany przez Teatr Ognia NAM-TARA.
Oczywiście dla naszych gość przygotowany został też poczęstunek. Bo w
końcu Dnia św. Marcina nie da się świętować bez pysznych rogalików.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego dnia mimo fatalnych
warunków pogodowych.

Wszystkie grupy wraz ze swoimi ulubionymi pluszakami świętowały
Dzień Pluszowego Misia. Było mnóstwo pięknej zabawy!

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka,
humoru dobrego, życia kolorowego
i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!
Niech Ci słonko ciepło gra,
niech Twój uśmiech długo trwa,
nie trać swej wesołej minki,
bo dziś są Twoje urodzinki.
Kotki:
Filip Ciż, Anastazja Krupa,
Weronika Notzon
Motylki:
Tomasz Szczygielski,
Szymon Karczewski,
Aleksander Paciej
Słoneczka:
Oskar Zieliński, Piotr Bienia,
Paulina Bienia
Pszczółki:
Filip Adamczyk, Michał Gabryś,
Patrycja Stanek

ZABAWY PODCZAS CHOROBY

Przed nami kapryśne dni i
czasem nieuniknione choroby,
przez które więcej czasu
spędzamy w domu. Jakie
zabawy sprawdzą się, kiedy
dziecko jest chore?
Zabawa może poprawić dziecku
samopoczucie - odwrócimy
uwagę dziecka od
nieprzyjemnych dolegliwości.
Chore dzieci rzadko bawią się z
własnej inicjatywy, więc warto
coś zasugerować. Co?
1. Wspólne wykonanie albumu ze zdjęciami
2. Zabawa w lekarza
3. Wyścigi samochodowe
4. Masy sensoryczne np. ciastolina, piankolina
5. Miasto z kartonów lub baza z poduszek
6. Puzzle np. z pociętej pocztówki
7. Wrzucanie małych elementów do pojemnika np. pęsetą
8. Zapinanie guzików
9. Nawlekanie makaronu na wstążkę
10. Zabawy tablicą manipulacyjną
11. Rzut do celu
12. Gniotki np. z maki, ryżu
12. Układanie liter, labiryntów z białej fasoli
13. Wspólne gotowanie
14. Wnoszenie budowli z klocków
15. Układanki
16. Farby do malowania palcami
17. Wyszywanki
18. Gry np. memory, loteryjki, domino
19. Czytanie książek i wyszukiwanie elementów
20. Opowiadanie bajek i słuchanie audiobooków.
Źródło : dziubdziak.pl

Kącik Malucha
Przed nami Grudzień, a więc czas oczekiwania na Mikołaja i przygotowywania się do
Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji na nasze ukochane maluchy czekają
niespodzianki! :) Trochę czytania, trochę rysowania i kolorowania i mnóstwo
świątecznej atmosfery.

Bajka o Świętym Mikołaju spodoba się każdemu,
kto niecierpliwie wygląda nadchodzących świąt.
Pewnego razu w dalekiej Laponii pokłóciły się dwa renifery. Powodem
ich sprzeczki był Święty Mikołaj. Jeden renifer twierdził, że Mikołaj istnieje,
drugi temu zaprzeczał. Chociaż jak wszyscy wiemy, spór to jest bardzo stary,
rzecz była jednak dziwna. Bo kto to słyszał, by w Laponii, w krainie Mikołaja,
ktoś śmiał wątpić w jego istnienie. Bo kto to słyszał, by w Mikołaja wątpił
renifer, który jego sanie ciągnie? Rzecz to nieprawdopodobna, przyznacie
sami. Skąd ta wątpliwość u renifera.
- Ależ drogi kolego, Mikołaj istnieje, na tych saniach często przesiaduje,
przecież razem go ciągniemy.
- Ja nigdy go nie widziałem. Sanie ciągnę za sobą, nie widzę kto z tyłu siedzi.
- Ale przecież słyszałeś, jak nas pogania, każe się śpieszyć, bo ma dużo
prezentów do rozdania.
- Owszem słyszałem, ale mógł to przecież być ktokolwiek, jakiś przebrany
człowiek.
- Człowiek, w żadnym wypadku. Jaki człowiek latałby z nami saniami po
niebie. Wykluczone, wypadł by na najbliższym zakręcie.
- Może przypięty jest pasami, wtedy nie wypadnie, nawet jak nam na dachu

lądować popadnie.
- A ta historia z kominem, pamiętasz jak razem ciągnęliśmy linę, by wyciągnąć
Świętego.
- Pamiętam, ale wtedy to on przypominał bardziej diabła niż Świętego.
- No coś takiego. O mój drogi kolego, tego już za wiele. Jeśli nie chcesz,
możesz sani nie ciągać dalej. Sam sobie z nimi poradzę.
- Sam nie dasz rady, spory wór jest już załadowany. Widzisz jaki wielki, ciężki.
Tego nie da się w pojedynkę pociągnąć.
- Dam radę. Wolę sam sanie ciągnąć niż z niedowiarkiem spierać się o
kierunek jazdy. W taki sposób nie mamy szans dotrzeć z prezentami na czas.
- Też mi sztuka. Prezenty możemy rozwieść sami, nie potrzebny jest nam
żaden Mikołaj. Będziemy mieli lżej.
- Ależ tak być nie może. Dzieci czekają właśnie na niego. Od dawna dla niego
wierszyki układają i uczą się piosenek.
- W przerwie wierszyków i piosenek odsłuchamy. Może komuś nawet nagrodę
za to damy. Najważniejsze jest to, że to my będziemy bohaterami. Dzieci na
nas czekać będą.
- Widzę, że nie znasz dzieci wcale. Nie zawiodą one Mikołaja za nic w świecie.
- Myślisz, że będą na niego czekać?
- Będą, wiem to na pewno.
- W takim razie się doczekają. Oczywiście, że Mikołaj jest na świecie. Jest to
oczywiste. Mówiąc, że jest inaczej, ja tylko żartowałem.
- Wolne żarty, dobre sobie. Za takie żarty zamiast prezentu rózgę dostać
możesz.
Pamiętajcie o tym dzieci. By nie
żartować z Mikołaja. Nie wątpić w
jego istnienie. Bo inaczej prezentu
wam nie przyniesie.

