
 Publiczne Przedszkole nr 5 „Tęczowa Piątka”

W Zdzieszowicach

Ul. Zielona 19
47-330 Zdzieszowice

77 484 41 21
 nasza5@poczta.fm

TĘCZOWE
WIEŚCI

 Styczeń 2021



W czasie ferii nasze dzieciaczki wspaniale spędzały czas bawiąc się i poszukując nowych zabaw i
doświadczeń. Z wielką niecierpliwością czekały na śnieg i często podejmowały rozmowy z panią Zimą,

aby spadł upragniony śnieg. Okazało się, że nasze przedszkolaki potrafią rozmawiać, przekonywać,
czarować, śpiewać,wspólnie się bawić i nawiązywać wspaniałe relacje rówieśnicze i nie tylko. Spadł
śnieg – pierwszy śnieg! Jaka ogromna radość była dla dzieci. Niedługo zawitał na naszym podwórku

przedszkolnym nowy gość – bałwan śniegowy. Dzieci cieszyły się, że mogą zaprzyjaźnić się z
bałwankiem. Przedszkolaki wykonały także pięknego bałwanka Olafa z rolki po papierze toaletowym,

który uczestniczył w  ich zabawach. Dzieci rozwijając swoje zdolności manualne wykonały także
bałwanki z plasteliny. Sówki i Kotki poszukiwały barw - łączyły ze sobą podstawowe kolory: niebieski,

żółty i czerwony próbując znaleźć następne barwy. Dzieci mogły także obserwować doświadczenie
„ tęcza na talerzu”, gdzie z cukierów powstała piękna tęcza. Także wiele radości sprawiło dzieciom

robienie kolorowych baniek, które aż wypływały ze szklaneczek, tworząc pewnego rodzaju wulkan piany
i baniek. Dzieci uczyły się prawidłowego dmuchania, rozwijały pojemność płuc i usprawniały narządy, a

przede wszystkim wspaniale się bawiły. 

ECHA WYDARZEŃ
FERIE ZIMOWE W PRZEDSZKOLU







 ZIMOWE ZABAWY W PRZEDSZKOLU 

MOTYLKÓW  I FREBLOWSKICH PSZCZÓŁEK

Grupy  starszaków: Motylki i Pszczółki, wraz z nadejściem śniegu, zaopatrzeni w zimowe ciepłe ubrania
ruszyli na przedszkolny plac zabaw  aby  ulepić piękne bałwany, zrobić prawdziwą bitwę na śnieżki ,

konkurs na największa śniegową kule ale przede wszystkim fantastycznie się bawić!  





Z tej okazji  odbyły się w
przedszkolu  uroczyste
akademie, na których
niestety nie mogliśmy

gościć naszych
kochanych dziadków ale

dla których powstały
najpiękniejsze filmy i

występy:

Sówki:



Kotki:



Motylki



Freblowskie Pszczółki:



URODZINKI I KSIĄŻKOWE PREZENTY U
FREBLOWSKICH PSZCZÓŁEK

W grupie 6-latków duży nacisk kładzie się na naukę poznawania literek oraz naukę czytania.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach na których wprowadzane są kolejne litery i z wielkim
entuzjazmem  zaczynaja swoje czytelnicze przygody. Tym samym   bardzo ucieszyły się, gdy na

urodzinkach Pszczółki Wiktorii prócz standardowych słodyczy otrzymali oni piękne książeczki. Bardzo
dziękujemy!





 

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. 

Sówki:
Tobiasz Lewandowski,
Jan Piątek
Alicja Konik

Motylki: 
Wojciech Fronczek, Eliza Krupa

Freblowskie Pszczółki:
Wiktoria Jaszkowic



RADY NA BEZPIECZNE 

ZABAWY ZIMĄ

  Nie wolno zjeżdżać na sankach z górek, które znajdują się w pobliżu jezdni oraz 
zbiorników wodnych!

 Uważaj na wiszące sople lodu, są bardzo ostre i gdy spadną mogą cię zranić!

 Nie przebiegaj przez ulicę, nie przechodź w miejscach niedozwolonych.

 Bądź widoczny na drodze.

 Pamiętaj o  ubraniu. Ubieramy się odpowiednio do temperatury panującej na zewnątrz - 
ciepła kurtka, rękawiczki, szalik i czapka to podstawa!

 Nie wolno ufać obcym ludziom - nie przyjmuj od nich żadnych prezentów, nie rozmawiaj z
nimi.



KĄCIK MALUCHA








