LUTY 2022

GAZETKA PRZEDSZKOLNA „PUCHATEK” NR 160
MIESIĘCZNIK PRZEDSZKOLA NR 7 W ŚWIECIU DLA DZIECI I RODZICÓW

W lutym karnawał w pełni, więc szykujcie pomysłowe stroje.
Na balu nie może nikogo zabraknąć!

„W KARNAWALE, W KARNAWALE”

W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!
Bal maskowy, bal maskowy
Jest naprawdę pomysłowy,
Można przebrać się za jeża,
Krasnoludka lub rycerza.
Wszędzie sami przebierańcy,
Zorro w czarnej masce tańczy,
I Smerfetka razem z nim,
Nie wiadomo, kto jest kim...
W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się.
autor: Zbigniew Dmitroca

W LUTYM URODZINY OBCHODZĄ:

KANGURKI

GR. I

→ ARTUR P.

KUBUSIE

GR.II

→ KALINA

K. , JAŚ W.

PIOSENKA DLA WAS → https://www.youtube.com/watch?v=1hlQnOvAoiA

GR. III

KRÓLIKI

GR. IV

TYGRYSKI

GR. V

SOWY

→ EMILIA

→ HANIA

G.

C., FABIAN K., MIKOŁAJ P.

→ MAGDALENA

SZ.

ĆWICZENIA Z MYŚLENIA
Zimowe zagadki z bałwanka szufladki:

• Biały, srebrny, spada z nieba, spadochronu mu nie trzeba.
• Jestem gwiazdeczka biała, niewielka. Chuchnij,
zostanie tylko kropelka.
• Jaki to jest domek: niepotrzebny latem, zimą karmi
co dzień zwierzęta skrzydlate?
• Ścina krople bez nożyczek, bez rąk szczypie w nos, policzek.

……………………………………………………………………

„HELLO!” → KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zapamiętaj!

⚫ RYCERZ - KNIGHT

⚫ KSIĘŻNICZKA - PRINCESS

⚫ BALON - BALLOON

Narysuj szlaczki widoczne na obrazku.

5. Pokoloruj maski karnawałowe.
Pod spodem narysuj maskę według własnego pomysłu.

MAMO, TATO, CO WY NA TO?
Jak motywować dziecko
1. Zapewnij mu poczucie bezpieczeństwa. Twoje dziecko zawsze
powinno wiedzieć, że je kochasz i jesteś przy nim. Mów mu o tym
często, przytulaj, poświęcaj swój czas i uwagę.
2. Ustal jasne zasady. Tylko w atmosferze szacunku i zaufania
dziecko może się rozwijać. Ustalcie razem zasady, które będą
obowiązywać wszystkich domowników. Pilnujcie, by każdy ich
przestrzegał.
3. Stosuj pozytywne komunikaty. To jak mówimy do dziecka, jest
równie ważne jak to, co mówimy. Zastępuj słowo NIE
komunikatem o pozytywnym brzmieniu. Zamiast mówić „Nie
krzycz”, powiedz „Mów ciszej”. Zamiast sygnalizować dziecku, że
robi coś źle, pokaż mu jak zachować się dobrze.
4. Sprzyjaj osiąganiu sukcesów. Dostrzegaj każdy sukces dziecka
- spektakularny i malutki. Wszystkie są równie ważne.
Zauważając je i doceniając, pomagasz dziecku uwierzyć w siebie.
5. Umacniaj samodzielność, pozwalaj dziecku współdecydować,
ale też brać odpowiedzialność za jego decyzje. Uczysz je wtedy
samodzielności. Cierpliwie pozwalaj dziecku na próby – nawet jeśli
zawiązanie sznurówek trwa 10 minut, warto poczekać.
6. Rozwijaj kreatywność i ciekawość świata. Pytać, dziwić się,
odkrywać i tworzyć – po to jest się dzieckiem. Staraj się
inspirować dziecko i dostarczać mu nowych wrażeń. Niech każdy
dzień będzie nową przygodą.

PUCHATKOWY INFORMATOR DLA RODZICÓW
W LUTYM PLANUJEMY:

• 09.02 – LEKCJA HISTORII – online.
Temat: Mieszkamy na Kociewiu, prowadzi p. M.Goliński (OKSiR)
• 10.02 – ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA

• 14.02 – godz. 9:15

WALENTYNKOWY BAL KARNAWAŁOWY
(bale odbędą się w każdej grupie oddzielnie)
• 17.02 – ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA
• 24.02 – TŁUSTY CZWARTEK (pączki naszego wypieku)
• TEATR VAŚKA online - „Tygrys Pietrek”
(opłata z Rady Rodziców)

REDAKCJA: Maria Siwocha, Małgorzata Brandt – autorka wydania,
Agnieszka Grabowska - Wachowska

