
 

 

 

 

 
GGrruuppaa  nnaajjmmłłooddsszzaa  ,,,,BBiieeddrroonnkkii””. 

Odpoczynek maluchowi jest 

potrzebny, dlatego powinien udawać się 

na leżakowanie. Bardzo istotne jest 

stworzenie sprzyjających warunków do 

odpoczynku, dlatego  czytana przez 

panią Beatkę  bajka na pewno wprawi 

smyka w dobry nastrój.. Tylko spojrzeć 

jakie aniołki 

 

  
  1177  lluutteeggoo  oobbcchhooddzziimmyy  „„ŚŚwwiiaattoowwyy  DDzziieeńń  

KKoottaa””,, natomiast w naszym przedszkolu ten 

dzień obchodzimy cały miesiąc propagując tym 

samym akcję zbiórki karmy, puszek dla kotów ze 

schroniska. W tym dniu dzieci przemieniły się w 

małe i duże kotki. P. Marta Rosolska przeczytała 

dzieciom „Bajkę o upartym kotku”, z której dzieci 

dowiedziały się, że nie wolno samemu oddalać się 

od domu i rodziców, a przede wszystkim znać 

swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Dzieci 

z każdej grupy zaprezentowały znane piosenki o 

kotach, a potem wykonały prace plastyczne 

swoich ulubionych kotków. 
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2233  lluutteeggoo  wwzziięęlliiśśmmyy  uuddzziiaałł  ww  kkoonnkkuurrssiiee  

  ,,,,WWiieeddzzaa  oo  nnaasszzyymm  rreeggiioonniiee””  ww  

UUrrzzęęddzziiee  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkiimm..  TTrrzzyyoossoobboowwaa  

ddrruużżyynnaa  ttjj..::  WWoojjtteekk  DDaanniisszzeewwsskkii  ,,  MMiicchhaałł  

KKaammeedduullsskkii  ii  AAddaamm  UUrrbbaańńsskkii  ggooddnniiee  

rreepprreezzeennttoowwaallii    nnaasszzee  pprrzzeeddsszzkkoollee..  Z 

radością odpowiadali na pytania dotyczące 

ich miasta. Doskonale wiedzieli, jak nazywa 

się najważniejsza budowla starego rynku, 

kto jest prezydentem, albo gdzie znajduje 

się Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

A potem jeszcze chętniej ułożyli puzzle. 

Uśmiechu nie brakowało przy pokonywaniu 

toru przeszkód. Wszyscy się doskonale 

bawili.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dzięki spontanicznej zabawie 

dziecko może zdobyć wiedzę o rzeczach i 

przedmiotach, które znajdują się w jego 

otoczeniu. Czas wolny w przedszkolu 

zachęca dzieci do tego, aby były zaradne 

i samowystarczalne, a także rozwija ich 

naturalną, wrodzoną ciekawość świata, 

która później zaprocentuje 

zainteresowaniem nauką. 
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NNaauukkaa  uuddzziieellaanniiaa  ppiieerrwwsszzeejj  ppoommooccyy  ppoodd  ooppiieekką  

pp..  MMaarrcciinnaa  SSkkrrookkaa..  DDzziieeccii  ddoowwiieeddzziiaałłyy  ssiięę w jaki 

sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc 

poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie 

ratunkowe. Z zainteresowaniem słuchały wskazówek 

dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia 

życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty 

przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. 

Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych 

oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Na „fantomie”, 

uczyły się podstaw reanimacji.  
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Zajęcia muzyczno-rytmiczne z panem 

Łukaszem 

  Zajęcia rytmiczno – muzyczne, z którymi 

dzieci spotykają się na przedszkolnej 

drodze pełnią rolę ogólnorozwojowego 

stymulatora. Do ich zadań należy 

ubogacenie umysłu o podstawowe 

wiadomości o sztuce, praca nad 

koordynacją ruchową, umacnianie wiary 

we własne możliwości. 

Poniżej nauka gry na bum, bum rurkach 


