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LUTY 2020 r.
Warsztaty ceramiczne

To już kolejne warsztaty ceramiczne. Tym razem mali artyści lepili walentynkowe serduszka.
Dzieci własnoręcznie przygotowywały glinę a następnie przy pomocy poleceń prowadzących warsztaty
lepiły i ozdabiały serduszka

Warszawski Turniej Przedszkolaków "Przedszkole z energią”

4 lutego podsumowane zostały działania przedszkolaków w I turze VII edycji programu "Warszawska Energia".
Efektem pracy dzieci były "Rozświetlone wymarzone miejsca", które tworzyły jedną wspólną makietę. Oświetlenie
makiety dzieci wykonywały, praktycznie wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas warsztatów z ekspertem od
energii elektrycznej oraz podczas spotkań z nauczycielkami MDK-u. Po przedstawieniu efektów działań w
placówkach i występie zespołu Fasolki rozpoczął się Warszawski Turniej Przedszkolaków "Przedszkole z energią!"
2020. W turnieju wzięło udział 9 drużyn. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zadania przygotowane
na 13 stanowiskach. Piękne dyplomy z kokardami i upominki wręczały przedszkolakom i ich nauczycielkom panie:
Marta Kęsik i Zofia Wypych z Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

W Turnieju Przedszkolaków „Przedszkole z energią” wzięły udział dzieci z grupy VI „Motylki”
wspierane przez Panią Anię Bis, koordynatora projektu.

Tegoroczną edycję programu „Warszawska Energia – od poznania do EKO-działania” realizowaliśmy, kładąc nacisk
na oszczędzanie energii i racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej. Punktem wyjścia było zapoznanie dzieci z
wierszem Juliana Tuwima pt. „Pstryk”. W trakcie projektu dzieci brały udział w zajęciach o źródłach energii,
sposobach jej oszczędzania i naszej odpowiedzialności za świadome korzystanie z energii elektrycznej. Każde dziecko
skonstruowało własną makietę, którą można było oświetlić, o pomoc poprosiliśmy naszych rodziców, którzy w pełni
zaangażowali się wraz z dziećmi w to dzieło. Po połączeniu wszystkich makiet, które wykonały dzieci, powstało
„Miasteczko Świetlne”. Przed oświetleniem miasteczka dzieci wraz z panią elektryk tworzyły obwody elektryczne,
poznając, jak płynie prąd i na co trzeba uważać, kiedy korzystamy z energii elektrycznej. Makietę oświetliliśmy
światełkami, które wykorzystują energię słoneczną. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, jak oszczędzać energię w
przedszkolu i prowadzić energooszczędny dom, zaczynając od siebie. W końcu zmiana na lepsze zaczyna się właśnie
od nas!

Cała Polska czyta dzieciom

Tym razem dzieciom z grupy V „Żabki” i grupy VI „Motylki” czytały babcia Sebastiana i babcia Helenki.
Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

11 lutego Dzień Bezpiecznego Internetu

W grupie VI „Motylki” dzięki Fundacji Intelligent Technologies obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzieci
zapoznały się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu: należy pamiętać aby chronić swoje dane osobowe i
zdjęcia, nie podawać publicznie swoich haseł, korzystać z oprogramowania antywirusowego, pamiętać, że osoba po
drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje, ostrożnie pobierać pliki z sieci, unikać klikania w nieznane linki i
załączniki, nie wierzyć wszystkiemu co czyta się w sieci. Zachęcano dzieci do unikania długiego przebywania w sieci
i zastąpienia tego np. grami stolikowymi, układaniem puzzli, rysowaniem, pracami plastyczno-technicznymi,
rozwiązywaniem zagadek i krzyżówek.

26 luty Dzień Dinozaura

26 lutego w naszym przedszkolu odbył się „DZIEŃ DINOZAURA”. Tego dnia przedszkolne sale
wypełniły dinozaury z minionych epok. W prehistoryczny świat przeniosły nas opowiadania i wiersze,
a z pomocą naszych przedszkolaków kąciki w salach zamieniły się w prawdziwe jurajskie parki. Dzieci
brały udział w rozmaitych grach, zabawach, kolorowały ulubione dinozaury, wykonały grupowe prace
plastyczne.

