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Dn. 4.01.2017 r. w grupie Krasnali swoje czwarte urodziny obchodził Jaś H.
Wszystkie dzieci z grupy oraz panie nauczycielki życzą wszystkiego
najlepszego.
Nareszcie nadeszła długo oczekiwana przez dzieci zima, a wraz z nią spadł
piękny puszysty śnieg. A jak spadnie śnieg, to wiadomo, że trzeba ulepić
bałwana. Pracowite Pszczółki z Gr. III postanowiły „ulepić” bałwana z rolki
po papierze toaletowym. Pomalowały rolki na biało, wybrały kolorowe
korkowe kapelusiki, dokleiły oczka, nos i guziczki i bałwanki gotowe.

Dn. 9.01.2017 r. dzieci z czterech najstarszych grup z naszego przedszkola
wybrały się na wycieczkę do Szkoły Podstawowej Nr 354 przy ul.
Otwockiej. Przedszkolaki obejrzały przepiękne przedstawienie jasełkowe w
wykonaniu dzieci z II klasy oraz zwiedziły pomieszczenia, w których zajęcia
mają najmłodsze dzieci. Mogły też wziąć udział we fragmencie lekcji języka
angielskiego w klasie I. Wrażeń więc było co niemiara.
W Przedszkolu przy ul. Wołomińskiej "Motylków" gościły na zajęciach
Pana, który za pomocą gliny wykonał z Nami upominki. Glina tu, glina
tam... Zawsze kawałek jej mam ;) Rączką prawą gniotę troszkę Może
dzisiaj zrobię gruszkę?! Lecz pomysłów mamy tysiąc:) I tak sobie ciągle
myśląc... Zrobię prezent dla Mych Dziadków… I dołączę troszkę bratków ;)
Zajęcia garncarskie 0- gr. I – Słoneczka
Dn. 17.01.2017 r. nasze Przedszkole odwiedziła Pani Zima :)
Zorganizowała bal, na którym Wszystkie dzieci świetnie się bawiły :)
"Idzie zima, Pani zima, nic jej chyba nie zatrzyma.
Białym śnieżkiem sypie wkoło, żeby było nam wesoło.
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,

śnieżnych zabaw nadszedł czas" :)
Dn. 20.01.2017 r. zawitał w nasze skromne przedszkolne progi teatrzyk z
przedstawieniem pt. „Baśń o 12 miesiącach”. Bohaterką sztuki jest Zosia,
pracowita, miła dziewczyną o dobrym sercu. Wszyscy w okolicy bardzo ją
za to lubią. Tylko Macocha z córką wciąż są zazdrosne o jej urodę i
sympatię sąsiadów. Postanawiają więc, pod byle pretekstem, wysłać sierotkę
na mróz, aby już nigdy nie wróciła. Tymczasem Zosia poznaje
nieoczekiwanych pomocników - dwunastu braci. Dzięki temu spotkaniu
sierotka może wrócić do domu. A dzięki tej opowieści dzieci w ciekawy i
zabawny sposób dowiedziały się, czym charakteryzują się poszczególne
pory roku. Ponadto zostały pouczone, że grzeczność i dobre serce zostaje
wynagrodzone, a za lenistwo i złośliwość może spotkać nas kara.

Urodziny Neli z Krasnali
Dn. 28.01.2017 r. nasza Nela z Krasnali (zwana także Małą Mi) skończyła
cztery lata. Z tej okazji przyniosła do przedszkola tort urodzinowy. Panie
nauczycielki zorganizowały małe przyjęcie, a mała solenizantka dostała od
dzieci pamiątkową książkę z rysunkami ich projektu. Jeszcze raz
wszystkiego dobrego.

Ostatnie prace dzieci z Gr. III, czyli pracowitych „Pszczółek”.

Bal w przedszkolu. I tura: Krasnale, Motylki, Słoneczka i Elfy.
Dn. 1.02.2017 r. odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy. Tego
dnia już od samego rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były za postacie z różnych bajek. W naszych salach można
było spotkać wróżki, królewny, Elzy i Anny, czarownice, Batmana,
Spidermana, pirata, policjanta…nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich.
Niezależnie od przebrania wszyscy bawili się świetnie, uśmiechy nie znikały

z twarzy, nawet pomimo chwilowego zmęczenia. Popatrzmy na tę naszą
wesołą i kolorową zabawę.
Bal w przedszkolu. II tura: Pszczółki, Biedronki i Leśne Ludki.
Dn. 1.02.2017 r. odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy. Tego
dnia już od samego rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były za postacie z różnych bajek. W naszych salach można
było spotkać wróżki, królewny, Elzy i Anny, czarownice, Batmana,
Spidermana, pirata, policjanta…nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich.
Niezależnie od przebrania wszyscy bawili się świetnie, uśmiechy nie znikały
z twarzy, nawet pomimo chwilowego zmęczenia. Popatrzmy na tę naszą
wesołą i kolorową zabawę.
Pracowite „Pszczółki” z Gr. III w akcji, czyli kompozycja zimowego
krajobrazu.
Urodziny Matyldy i Ignasia. Dn. 6.03.2017 r. w grupie Krasnali było wielkie
święto, ponieważ swe urodziny obchodzili Matylda i Ignaś. Dzieci
przygotowały dla nich kolorowe laurki. Życzymy jeszcze raz wszystkiego
dobrego.
Zaklinanie wiosny w Grupie Pszczółek- wydzieranka „Krokusy”
„Krokusy, krokusy, wystawiają uszy, bo już wiatr wiosenny na koncert
wyruszył,
Krokusy, krokusy, wystawiają nosy, na wiosenne plotki, na wiosenne łosy”
Zaklinania wiosny ciąg dalszy- „Wiosenne hiacynty”- zajęcia plastyczne w
grupie Pszczółek.
„Zielone żabki”- kolejna wiosenna praca plastyczna pracowitych Pszczółek.
„Raz, dwa, trzy, skaczą żabki
Cztery, pięć, klaszczą w łapki
Jedna duża, druga duża

Skaczą: hop, hop, hop! Kałuża”
Wiosenne kanapki w wykonaniu Gr. II „Motylki” (Przedszkole)
Najpierw chleb pokroję,
Masłem posmaruję.
Na to ser położę,
Pomidora też dołożę ;)
I posolę, i popieprzę,
Żeby wszystko było lepsze.
Już nie powiem ani słowa,
Bo kanapka jest gotowa :)
Powitanie wiosny w Gr. II „Motylki” (przedszkole)
Leci pliszka
spod kamyczka:
- Jak się macie dzieci?
Już przybyła
wiosna miła,
już słoneczko świeci!
Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.
W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami.
Urodziny Zuzi i Oliviera.

W marcu grupa Krasnali bawiła się na dwóch imprezach urodzinowych.
Jubilatami byli Zuzia i Oliwier. Życzymy im jeszcze raz wszystkiego
dobrego.
„Wróbelek Felek na tropach wiosny”- teatrzyk kukiełkowy.
Dn. 22.03.2017 r. zawitał do naszego przedszkola teatrzyk, który
wprowadził dzieci w wiosenny klimat. Gdy przyroda budzi się z zimowego
snu, słoneczko śmielej wygląda zza chmur, topnieją ostatnie śniegi,
Wróbelek Felek wraz ze swoją przyjaciółką wroną postanawiają wyruszyć
na wiosenną wyprawę. Całkiem przypadkiem spotykają sójkę, która
przygotowuje się do dalekiej wyprawy i prosi towarzyszy o pomoc.
Wróbelek pomaga sójce, pokazuje jej piękno wiosennego świata i
przekonuje do zmiany planów.
„Stokrotki”- zajęcia plastyczne dzieci z Gr. III „ Pszczółki”
„Ucieszyły się stokrotki:
Wiosna, słonko świeci!
Wystawiły białe płatki
Do idących dzieci
Zaraz Zosia, Kuba, Janek
Wzięły je w koszyczek
I uplotły piękny wianek
Dla swoich siostrzyczek”

„Zielony dzień” w Filii przy ul. Siedleckiej
Dn. 22.03.2017 r. w Filii naszego przedszkola odbył się „Zielony dzień”.
Wszystkie dzieci przyszły ubrane na zielono. Wysłuchały opowiadania o
wiośnie, rozwiązały zagadki wiosenne, bawiły się w kalambury i szukały
oznak wiosny. Potem były wspólne pląsy przy muzyce, a na koniec
przedszkolaki zrobiły przemarsz po ogrodzie przedszkolnym ze swoimi
Marzannami, wygoniły Panią Zimę i przywitały Panią Wiosnę.

Konkurs na najpiękniejszą „Marzankę”
Dn. 22.03.2017 r. został w naszym przedszkolu rozstrzygnięty konkurs na
najpiękniejszą „Marzankę”- kukłę przygotowaną przez dzieci i rodziców.
Wszystkie konkursowe „Marzanki” były przepiękne, kolorowe, oryginalne i
niepowtarzalne. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Tego dnia dzieci przywitały też wiosnę maszerując ze swoimi Marzannami
po ogrodzie przedszkolnym i tradycyjnie topiąc jedną z nich w wodzie.
Teraz wiosna może już zagościć u nas na dobre.
Wycieczka do „Klockowni”- Filia z ul. Siedleckiej
Dn. 24.03.2017 r. trzy grupy z Filii przy ul. Siedleckiej: Krasnale, Elfy i
Leśne Ludki wybrały się na autokarową wycieczkę do Klockowni. Zabawy
było co niemiara. Dzieci bawiły się w paru strefach: majsterkowania,
konstrukcji i tzw. demolki. wszystkim bardzo się w tym miejscu podobało,
aż trudno było się z nim rozstać.

„Żółte żonkile”- zajęcia plastyczne w Gr. III „Pszczółki”
„Żonkile, żonkile
Zakwitną już za chwilę
Narcyzy bardzo lubią wiosnę
Już wyciągają żółte parasoleSzczęśliwe, dumne, radosne.”
Zajęcia ogrodnicze dzieci z Gr. IV „Biedronki”
Dn. 30.03.2017 r. dzieci z grupy „Biedronek” odbyły wizytę w kwiaciarni.
Poznały nazwy niektórych kwiatów, ich barwy i zapach. Po powrocie do
przedszkola w naszym ogródeczku dzieci sadziły bratki i prymulki.
Przedszkolaki przy okazji poznały narzędzia potrzebne w ogrodzie, a także
warunki potrzebne do wzrostu roślin. Prowadziliśmy także prace
badawcze: oglądaliśmy części roślin przez lupę. Wykonaliśmy też hiacynty z

rolek po papierze toaletowym i krepiny, wzbogacając przy okazji
doświadczenia plastyczne.
Teatrzyk „Jak Ania Złośnica została Zajączkiem Wielkanocnym”
Dn. 4.04.2017 r. do naszego przedszkola zawitał Teatr „Arlekin” z
Białegostoku z przedstawieniem o Ani Złośnicy. Bohaterką spektaklu jest
Ania, która dokucza każdemu od rana do wieczora. Nawet dziadek i babcia
nie mogą sobie dać z nią rady. Pewnego dnia za sprawą przelatującej
wróżki Ania zostaje zamieniona w Wielkanocnego Zajączka. Aby powrócić
do poprzedniej postaci musi odkupić swoje winy. Spektakl w zabawny
sposób uczy dzieci, że należy być grzecznym i uczynnym, a złe występki
będą zawsze ukarane.
Wizyta Pani fryzjerki w Gr. IV „Biedronki”
Dn. 4.04.2017 r. dzieci z grupy „Biedronek” odwiedził nietypowy gość. Była
to mama Blanki, która jest fryzjerką. Pani fryzjerka opowiedziała dzieciom
wiele ciekawostek związanych z tym zawodem. Dzieci dowiedziały się kim
jest fryzjer, czym się zajmuje, a także poznały atrybuty nierozerwalnie
związane z tym zawodem. Wśród nich znalazły się między innymi:
peleryna, szczotka, suszarka, maszynka, lusterko i wiele innych. Dużym
zainteresowaniem dzieci cieszył się pokaz fryzur w wykonaniu pani
fryzjerki. Fantastycznie uczesane zostały zarówno dziewczynki, jak i
chłopcy. Serdecznie dziękujemy mamie Blanki, za przygotowanie bardzo
ciekawych zajęć i zaangażowanie w życie przedszkola.
„Zajączki Wielkanocne”- praca plastyczna dzieci z Gr. III „Pszczółki”
„Święta Wielkanocne, cieszy się zajączek, zerwał bukiet bazi, co rosły na

łące…”
„Warsztaty Wielkanocne” w Gr. IV „Biedronki”

Dn. 5.04.2017 r. dzieci z Gr. IV „Biedronki” zaprosiły swoich rodziców na
wielkanocne warsztaty plastyczne. W wesołej, ciepłej i rodzinnej atmosferze
dzieci i rodzice ozdabiali styropianowe jajka. Wykonawcy mieli możliwość
wykorzystania różnorodnych materiałów do stworzenia swoich

wymarzonych świątecznych prac. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością
i inwencją twórczą. Obecnym na warsztatach rodzicom i dzieciom
serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy Wesołych Świąt
Wielkanocnych!
„Kolorowe kurki”- zajęcia plastyczne w Gr. III „Pszczółki”
Gdy wiosna już na dobre zagościła w naszym przedszkolu, zaczął się czas
tworzenia świątecznych dekoracji. Po wielkanocnym zajączku z rolek w
stylu „eco” przyszedł czas na wykonanie kolorowych kurek z wytłaczanki
po jajkach i piórek, do której będzie można włożyć wykonaną
własnoręcznie pisankę. Popatrzcie na nasze małe, a zarazem wielkie dzieła.
Konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”- Filia Przedszkola przy ul.
Siedleckiej.
W Filii przedszkola przy ul. Siedleckiej został rozstrzygnięty konkurs pt.
"Najpiękniejsza Marzanna". Wzięło w nim udział 23 dzieci. Wszystkie
dostarczone prace były przepiękne. Trzeba przyznać, że dzieci ze swoimi
rodzicami wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Spośród
wszystkich prac ciężko było wyłonić głównych zwycięzców, dlatego też jury
uznało, że wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zajmują I miejsce.
Dzieci otrzymały dyplomy i upominki. Jeszcze raz gratulujemy
zwycięzcom!
”Wielkanocne pisanki”- zajęcie otwarte z rodzicami w grupie Krasnali.
Dn. 10.04.2017 r. dzieci z grupy Krasnali zaprosiły swoich rodziców do
wzięcia udziału w zajęciach pt. „Wielkanocne pisanki”. Dzieci z rodzicami
mieli za zadanie ozdobić styropianowe pisanki za pomocą przygotowanych
materiałów tj. cekiny, piórka, brokat, sznurki, kolorowe kuleczki, tasiemki,
czy kwiatki. Przedszkolaki ozdabiały pisanki wybraną przez siebie metodą.
Wykonane przez dzieci i rodziców pisanki były przepiękne. Popatrzmy na
efekty pracy przedstawione na zdjęciach.
04.2017 r. - Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.
„To są palmy przewspaniałe
Zrobione z wierzbowych gałązek

Z suszonych kwiatów i wstążek
Dajemy wam palmy w darze
Bo tak stary zwyczaj każe
Bo dawno temu wierzono
Że palmy złe moce odgonią”.
W przedszkolu został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną”.
Oto zwycięzcy:
I miejsce: Hanna Borowska, Blanka Podeszwik, Marcel Kulawik.
II miejsce: Klara Łaptosz, Leon Łaptosz.
III miejsce: Yelyzaveta Koma, Natalka Barbarska.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
04.2017 r. - „Wielkanocne pisanki”- zajęcie plastyczne w Gr. III „Pszczółki”
04.2017 r. - „Forsycja w wazonie”- zajęcie plastyczne w Gr. III „Pszczółki”
1.05.2017 r. - Bociany – zajęcia plastyczne - Gr. III „Pszczółki”
1.05.2017 r. - Żabki - zajęcie plastyczne w Gr. III „Pszczółki”
1.05.2017 r. - Żabki - zajęcie plastyczne w Gr. III „Pszczółki”
05.2017 r. - Konwalie - zajęcie plastyczne w Gr. III „Pszczółki”
(tylko zdjęcia)
16.05.2017 r. - Kocmołuszek - teatrzyk kukiełkowy.
Dn. 16.05.2017 r. do naszego przedszkola zawitał objazdowy Teatr Lalek
„Bajka” z przedstawieniem „Kocmołuszek”. Akcja rozgrywa się w
bajkowej scenerii na zamku księcia Brudasa. Śledząc losy bohaterów

opowieści, dzieci miały możliwość zobaczenia, jakie konsekwencje wynikają
z braku higieny i niezdrowego sposobu odżywiania.
17.05.2017 r. - Jeden dzień z życia warszawskiej kamienicy”- teatrzyk w
bibliotece.
Dn. 17.05.2017 r. dzieci z grup: „Pszczółki”, „Biedronki” i „Elfy” wybrały
się do pobliskiej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Radzymińskiej 50
na teatrzyk Pt. „Jeden dzień z życia warszawskiej kamienicy”. Dzieci miały
okazję poznać barwne przedwojenne życie jednej z warszawskich kamienic.
Dozorca, główny bohater opowieści decydował kto może wejść na podwórko
jego kamienicy, kto może handlować, żebrać, zadrutować garnki. Sam nie
zaniedbywał swoich obowiązków i oprócz sprzątania spisywał w wielkiej
księdze poufne informacje o swoich lokatorach. Wesoło i ciekawie żyło się w
dawnej Warszawie.
17.05.2017 r. - Jak założyć warzywny ogród - wycieczka do gospodarstwa
agroturystycznego we wsi Borki k/ Radzymina.
Dn. 17.05.2017 r. dzieci z grup: „Słoneczka” i „Krasnale” wybrały się na
wycieczkę autokarową do gospodarstwa agroturystycznego we wsi Borki k/
Radzymina na zajęcia edukacyjne pt. „Jak założyć warzywny ogród”.
Dzieci miały możliwość samodzielnego wysiewu nasionek do ziemi,
zapoznały się z narzędziami rolniczymi, poznały zwierzęta hodowlane takie
jak: kury, króliki, kozy. Ponadto dzieciaki strzelały z łuku do tarczy, łowiły
żelowe rybki, spacerowały po zagajniku, grillowały, ale przede wszystkim
fajnie się bawiły.
18.05.2017 r. - Bezpieczny Świat Przedszkolaka - zajęcia edukacyjne z
udziałem Straży Pożarnej i Policji.
Dn. 18.05.2017 r. odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia edukacyjne z
zakresu bezpieczeństwa pt. „Bezpieczny Świat Przedszkolaka”. Zajęcia
przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI,
strażacy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 5 KM m.st. Warszawy oraz
przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Dzielnicy Praga- Północ. Dzieci zostały zapoznane z
zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym- w domu, przedszkolu, na

ulicy oraz podczas zabaw na świeżym powietrzu. Omówione zostały różne
zagrożenia oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. Każde dziecko otrzymało też
prezent w postaci kolorowanki „Bezpieczne dzieci”, zaświadczenia o udziale
w zajęciach oraz odblasku w kształcie misia. Właściwa postawa oraz
świadomość zagrożeń i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
powinna być kształtowana już od najmłodszych lat.
18.05.2017 r. - Wizyta w sali zabaw „Kolorado”- Grupa „Motylki” i
„Słoneczka”.
W dniu 18.05.2017 r. dzieci z grupy „Słoneczek” i „Motyli” wybrały się na
wycieczkę do sali Zabaw Kolorado. Przedszkolaki bawiły się wspaniale,
wspinały się po krętych korytarzach aby zjeżdżać potem z ogromnych
zjeżdżalni, skakały w dmuchanym zamku, organizowały bitwy na kulki z
gąbki. Jednak największym powodzeniem cieszył się basen z kulkami. To
była niezapomniana kąpiel. Na pewno tam jeszcze wrócimy!

„W krainie bajek”, czyli czytanie bajek w Grupie „Słoneczek”.
Drodzy Rodzice w grupie Słoneczek realizujemy program "W krainie
bajek", podczas którego zapraszamy rodziców aby poczytali dzieciom. W
naszym programie uczestniczyła już Mama Łukasza oraz Mama Filipa.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy rodziców do udziału w naszym
przedsięwzięciu.

23.05.2017 r. - Wizyta higienistki w przedszkolu- fluoryzacja.
Dn. 23.05.2017 r. nasze przedszkole odwiedziły panie higienistki, które
pogadanką zwróciły uwagę na problem higieny jamy ustnej. Panie zachęciły
dzieci do spożywania zdrowych produktów oraz do codziennego mycia
zębów. Pokazały też jak wygląda prawidłowe mycie zębów oraz
przeprowadziły fluoryzację z dziećmi, których rodzice wyrazili na to zgodę.
Mamy nadzieję, że ta nauka nie poszła w las.

22.05.2017 r. - „Mikrofon dla Najmłodszych”- „Morskie opowieści”.

Dn. 22.05.2017 r. dzieci z Grupy „Biedronek” reprezentowały nasze
Przedszkole w Przeglądzie Muzycznym pt. „Morskie opowieści”. Dzieci
tańczyły i śpiewały do wybranej przez panią Ulę muzyki na prawdziwej
scenie w Teatrze „Baj”. Popatrzmy jak pięknie wyglądały i jak wspaniale
się spisały. Brawo artyści.
30.05.2017 r. - Festyn Rodzinny.
Dn. 30.05.2017 r. w godzinach popołudniowych odbył się na terenie ogrodu
przedszkolnego Festyn Rodzinny pod hasłem „Morskie opowieści”. Na
przybyłych gości czekało całe mnóstwo atrakcji. Była duża zjeżdżalnia,
trampolina, karuzela. Można było wziąć udział w sportowych atrakcjach,
pomalować farbami na dużym płótnie, poszukać skarbów w piasku,
zaśpiewać karaoke, czy złowić rybkę wędką. Nie zabrakło też malowania
buziek w różne fajne morskie akcenty. Popatrzmy na naszą fajną zabawę.

06.2017 r. - Biedroneczki - zajęcia plastyczne w Gr. III „Pszczółki”
(tylko zdjęcia)

06.2017 r. - Koszyczek dla mamy i taty”- zajęcia plastyczne w Gr. III
„Pszczółki”
(tylko zdjęcia)

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w Gr. III „Pszczółki”
Tradycją w naszym przedszkolu jest przygotowywanie pod koniec roku
szkolnego krótkich programów artystycznych, w których dzieci mają
okazję zaprezentować swe zdolności wokalne, aktorskie i taneczne.
Popatrzmy jak i czym nas w tym roku zaskoczyły nasze pociechy.
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w Gr. II „Motylki”
Tradycją w naszym przedszkolu jest przygotowywanie pod koniec roku
szkolnego krótkich programów artystycznych, w których dzieci mają

okazję zaprezentować swe zdolności wokalne, aktorskie i taneczne.
Popatrzmy jak i czym nas w tym roku zaskoczyły nasze pociechy.
6.06.2017 r. - Spartakiada Przedszkolaków - zawody sportowe praskich
przedszkoli.
Dn. 6.06.2017 r. odbyła się coroczna między przedszkolna Spartakiada
Przedszkolaków. W zawodach udział wzięły dzieci z placówek północno
praskich. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy „Elfów”. We
wszystkich sportowych konkurencjach przedszkolaki musiały wykazać się
dużą sprawnością, zwinnością i szybkością. I tak się stało. Nasze dzieciaki
uzyskały 3 miejsce w rywalizacji, zdobyły piękny puchar, medale i nagrody
za udział w zawodach. Popatrzmy na piękne chwile sportowej walki.
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w Gr. I „Słoneczka”
Tradycją w naszym przedszkolu jest przygotowywanie pod koniec roku
szkolnego krótkich programów artystycznych, w których dzieci mają
okazję zaprezentować swe zdolności wokalne, aktorskie i taneczne.
Popatrzmy jak i czym nas w tym roku zaskoczyły nasze pociechy.
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w grupie „Krasnali”
Tradycją w naszym przedszkolu jest przygotowywanie pod koniec roku
szkolnego krótkich programów artystycznych, w których dzieci mają
okazję zaprezentować swe zdolności wokalne, aktorskie i taneczne.
Popatrzmy jak i czym nas w tym roku zaskoczyły nasze pociechy.
9.06.2017 r. - „Opowieści praskiej kamienicy”- warsztaty edukacyjnoplastyczne w bibliotece.
Dn. 9.06.2017 r. dzieci z grupy „Pszczółki” wybrały się na zajęcia
edukacyjno- plastyczne do pobliskiej biblioteki przy ul. Radzymińskiej 50.
Podczas zajęć dzieci obejrzały prezentację, dzięki której poznały historię
praskich kamienic i dowiedziały się jak wyglądało życie ich mieszkańców na
przełomie XIX i XX wieku. Prelekcję poprowadził pan Sławomir Szczockimuzealnik i historyk Zamku Królewskiego w Warszawie. Na zakończenie
spotkania dzieci wykonały pracę przestrzenną z papieru- własnoręcznie
pokolorowaną praską kamienicę.

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w grupie „Leśne Ludki”
Tradycją w naszym przedszkolu jest przygotowywanie pod koniec roku
szkolnego krótkich programów artystycznych, w których dzieci mają
okazję zaprezentować swe zdolności wokalne, aktorskie i taneczne.
Popatrzmy jak i czym nas w tym roku zaskoczyły nasze pociechy.
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w Gr. IV „Biedronki”
Tradycją w naszym przedszkolu jest przygotowywanie pod koniec roku
szkolnego krótkich programów artystycznych, w których dzieci mają
okazję zaprezentować swe zdolności wokalne, aktorskie i taneczne.
Popatrzmy jak i czym nas w tym roku zaskoczyły nasze pociechy.
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w grupie „Elfy”
Tradycją w naszym przedszkolu jest przygotowywanie pod koniec roku
szkolnego krótkich programów artystycznych, w których dzieci mają
okazję zaprezentować swe zdolności wokalne, aktorskie i taneczne.
Popatrzmy jak i czym nas w tym roku zaskoczyły nasze pociechy.
20.06.2017 r. - Wycieczka do Wioski Indiańskiej we wsi Borzychy.
Dn. 20.06.2017 r. wszystkie dzieci naszego przedszkola wybrały się na
całodniową wycieczkę do wioski indiańskiej, która jest imitacją obozowiska
Indian z Wielkich Równin Ameryki Północnej. Jest to rodzaj skansenu, w
którym na dzieci czekało sporo atrakcji. Były gry i zabawy nawiązujące do
indiańskich obyczajów, tory przeszkód, strzelanie z łuku, stare indiańskie
legendy opowiadane przy towarzyszeniu indiańskiego fletu, malowanie
twarzy w charakterystyczny dla Indian sposób oraz możliwość zatańczenia
jednego z popularnych indiańskich tańców. A wszystko to w otoczeniu
pięknej mazowieckiej przyrody. Popatrzmy na zdjęcia.

23.06.2017 r. - „Kto mnie chroni i pomaga”- zajęcia edukacyjne ze Strażą
Miejską.
Dn. 23.06.2017 r. dzieci z grup „Biedronki” i „Elfy” spotkały się na
zajęciach edukacyjno-profilaktycznych z przedstawicielką Straży Miejskiej.
Pani strażnik pokazała dzieciom elementy umundurowania oraz sprzęt
potrzebny do pracy każdemu strażnikowi miejskiemu. Zapoznała też dzieci
z bardzo odpowiedzialną pracą strażnika. Przedszkolaki miały również
okazję wykazać się własną wiedzą na temat bezpieczeństwa na drodze. Pani
strażnik przypomniała też dzieciom zasady dotyczące kontaktów z osobami
nieznajomymi i utrwaliła numery alarmowe. Serdecznie dziękujemy za tę
przydatną lekcję.
06.2017 r. - „Kotki dla taty”- prezent wykonany własnoręcznie przez dzieci
z Grupy „Pszczółki”
„Biedronka z rolki”- zajęcia plastyczne w Gr. IV „Biedroneczki”
„My jesteśmy biedroneczki,
Nasze skrzydła są w kropeczki,
Po dwa skrzydła mamy wszystkie,
Na nich kropki oczywiście”

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
Dn. 8.09.2017 r. dzieci z Gr. IV „Biedroneczki” i dzieci z Gr. V „Żabki”
wybrały się na wycieczkę autokarową do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
Dzieciaki wzięły udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Różnorodność
świata roślin”. Zajęcia prezentowały różnorodność form i strategii
życiowych różnych przedstawicieli królestwa roślin. Dzieci poznały
odpowiedzi na różne ciekawe pytania dotyczące świata roślin, m.in. Który
gatunek jest największy? Który posiada największe kwiaty? Który żyje
najdłużej? Jak rośliny polują na zwierzęta? Ponadto dzieci wraz z
przewodnikiem zwiedziły najpiękniejsze zakątki Ogrodu oraz Szklarnie.
Zmęczone lecz zadowolone wróciły do przedszkola.

