STYCZEŃ 2022

GAZETKA PRZEDSZKOLNA „PUCHATEK” NR 159
MIESIĘCZNIK PRZEDSZKOLA NR 7 W ŚWIECIU DLA DZIECI
I RODZICÓW

Rozpoczął się Nowy Rok a wraz z jego nadejściem w kalendarzu
pojawił się pierwszy z dwunastu braci miesięcy – styczeń.
„Kalendarz pełen radości” - M. Terlikowska
Nowy Rok. Dwa krótkie słowai wszystko będzie od nowa:
styczeń, luty i marzec:
Bałwanki, sanki, sasanki,
ciepły wiatr wydmie firankii już się wiosna pokaże.
Powrócą ptaki z południa las się rozśpiewa jak lutnia:
kwiecień, maj dwa pachnące miesiące.
A potem stanie przed domem
czerwiec z koszykiem poziomek,
czerwiec promieni jak słońce.
A lipiec przysiądzie na lipie,
miodowym kwiatem posypie,
zapachnie żniwem i żytem.
Potem nad sadem rozbłyśnie sierpień rumiany jak wiśnie,
sierpień okryty błękitem.
Srebrny od nitek pajęczych
wrzesień dzwonkami zadźwięczy:
- Dzieci, już pora do szkoły!
Ech, pora kolorowa,
błyszcząca, kasztanowa,
październik, październik wesoły!
Listopad – wiatr jak latawiec
i biały szron na murawie
i chmury śniegiem pachnące.
Grudzień z choinką i w szubie.
Lubię choinkę i grudzień, lubię
cały rok – wszystkie miesiące!
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Solenizantom śpiewamy wesoło STO LAT !!!

ĆWICZENIA z MYŚLENIA

Jak zrobić karmnik z połówki cytryny lub pomarańczy?

Wydrążoną połówkę owocu, należy przekłuć igłą z nitką tak, aby powstał uchwyt, za
który będzie można powiesić gotowy „karmnik” na gałązce. Należy go napełnić
odpowiednimi ziarenkami i umieścić na drzewie.

Innym doskonały pomysłem jest zrobienie karmnika z plastikowej butelki. Wystarczy
tylko zużyta butelka plastikowa, drewniana łyżka kuchenna oraz trochę sznurka. To
właśnie z tych materiałów można wykonać prosty, tani i szybki karmnik dla ptaków.
Ma on jeszcze jedną zaletę, która też nie jest bez znaczenia dla miłośników przyrody:
do jego zrobienia wykorzystuje się przedmioty z recyklingu.

2.

„HELLO!” → KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Oto link do piosenki. Dzięki niej możecie poćwiczyć nazwy miesięcy w języku
angielskim. Miłej zabawy.

https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk
3. Jak złapać płatki śniegu?
Zapraszamy do wspólnej zabawy. Potrzebne nam będą: padający śnieg, zamrażarka,
karton papieru (czarny jest najlepszy), szkło powiększające.
Oczywiście trzeba wybrać odpowiedni moment, czyli śnieżny dzień. Kluczem
do powodzenia jest czarny karton, który trzeba przygotować do eksperymentu.
Przed wyjściem na zewnątrz wkładamy kartkę papieru do zamrażalki na kilka godzin.
Papier musi schłodzić się do temperatury panującej na zewnątrz. Następnie,
odpowiednio ciepło ubrani, z kartonem w dłoni wychodzimy na powietrze. I łapiemy
płatki! Przez chwilę obserwujemy je przez lupę. Jest sposób by zachować je na dłużej
– wystarczy ostrożnie włożyć papier do zamrażalki, by płatki zamarzły.

4. Kochani, policzcie zwierzęta. Wynik zapiszcie w postaci cyfry lub za pomocą
odpowiedniej liczby kropek w pustym polu. Miłej zabawy.

MAMO, TATO, CO WY NA TO ?

Pomagajmy zwierzętom przetrwać zimę.

Gdy zima jest ciężka: mroźna, śnieżna i do tego długa, warto zadbać
o ptaki. Dokarmiać ptaki powinno się wyłącznie zimą – w inne pory roku ptaki
świetnie poradzą sobie same i dokarmianie nie jest konieczne. Dokarmiać ptaki
trzeba mądrze, tak aby nie czynić zwierzętom szkody. I pamiętajmy: jeśli
zdecydujemy się rozpocząć dokarmianie, musimy to robić codziennie, aż do
ocieplenia.
Pożywienie dla ptaków wykładajmy zawsze w tym samym miejscu – ptaki
przyzwyczają się do niego i zawsze tutaj będą przylatywać. Powinno to być
miejsce zaciszne i osłonięte przed wiatrem. Miejsce to jednocześnie powinno
być odsłonięte, ponieważ ptaki unikają miejsc o ograniczonej przestrzeni, skąd
trudno im uciec w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Karmnik można
ustawić też na zewnętrznym parapecie okna.
Odpowiedni karmnik powinien posiadać daszek chroniący pokarmy przed
deszczem i śniegiem. Najlepiej, jakby miał także osłonę przed zachodnim oraz
północnym wiatrem. Jednocześnie ptaki muszą mieć możliwość łatwego lotu do
karmnika i szybkiego odlotu z karmnika. Konieczna jest w karmniku wysuwana
podłoga, którą łatwo można wyczyścić z pozostałości pożywienia i z ptasich
odchodów.
Czym dokarmiać ptaki?


Nie powinno się podawać ptakom pieczywa, ponieważ powoduje u nich
różne dolegliwości .

Słoninka, którą wieszamy na gałęziach drzew musi być surowa, bez
przypraw i nie może wisieć dłużej niż 3–4 tygodnie – po tym czasie jełczeje.


Ptakom można wysypywać nasiona słonecznika (łuskane bądź
w łupinach), konopie, proso, różne kasze, pszenicę, owies, płatki owsiane. Do
karmników można też wykładać pokrojone kawałki jabłka.

PUCHATKOWY INFORMATOR DLA RODZICÓW
Co u nas w styczniu?

Przygotowanie upominków dla Drogich Babć
i Dziadków.
Przedstawienia online z okazji Dnia Babci i Dziadka
na naszym fanpage’u.

Harmonogramy imprez, świąt i uroczystości w poszczególnych
grupach mogą zawierać dodatkowe zamierzenia.
Szczegóły znajdują się na tablicach przy każdej sali zajęć.
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