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GAZETKA PRZEDSZKOLNA „PUCHATEK” NR 163
MIESIĘCZNIK PRZEDSZKOLA NR 7 W ŚWIECIU DLA DZIECI
I RODZICÓW
Maj jest piątym miesiącem w roku. Ten miesiąc jest środkiem wiosny.
Kwitną wtedy kwiaty, drzewa i krzewy, budzą się do życia owady. Maj jest
uznawany przez wielu ludzi za najpiękniejszy miesiąc w roku. Nazwa miesiąca wywodzi się
od bogini Mai, matki Merkurego. Jest to miesiąc, w którym obchodzimy jedno
z najpiękniejszych świąt: Dzień Matki.

Bukiecik dla mamy W. Ścisłowski
Dziś dla ciebie mamo
Świeci słońce złote
Dla ciebie na oknie
Usiadł barwny motyl
Dziś dla ciebie mamo
Płyną białe chmurki
A wiatr je układa
W świąteczne laurki
Dziś dla ciebie mamo
Śpiewa ptak na klonie
I dla ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie
Dzisiaj droga mamo
Masz twarz uśmiechniętą –
Niechaj przez rok cały
Trwa to twoje święto

W MAJU URODZINY OBCHODZĄ

GR. I

GR. II

GR. III

GR. IV

GR. V

Wiktoria K.

Amelka D.

Ksawery K., Oliwier K., Carmen Z.

Maksymilian O., Maja U.

S Sebastian A., Dorota M., Jordan P., Wojciech P.

Solenizantom śpiewamy wesoło STO LAT !!!

ĆWICZENIA z MYŚLENIA
25 maja – Dzień Matki. Warto, drodzy tatusiowie, pomóc dzieciom w uświetnieniu mamie tego
dnia. Oto kilka propozycji, na samodzielnie wykonane upominki. Miłej zabawy!
Magiczne Lusterko
Magiczne lusterko spełnia 3 życzenia obdarowanej Mamusi. Wystarczy, że napisze je
(w dowolnie wybranym momencie) na serduszku, a dziecko chętnie je spełni: wyniesie śmieci,
zrobi zakupy, odkurzy mieszkanie (to, co się drogiej mamie zamarzy).

Na koniec ozdabiamy lusterko według własnego pomysłu np. małymi kolorowymi
serduszkami, które wypadły z dziurkacza i gotowe.

Samodzielnie przygotowane śniadanko
Własnoręcznie można przygotować także... śniadanie. Albo inny posiłek z okazji Dnia Mamy.
Starsze dzieci pewnie poradzą sobie same ze zrobieniem chociażby kanapek czy słodkiego
poczęstunku. Młodsze o pomoc mogą poprosić tatę czy babcię. Taki prezent na pewno ucieszy
wszystkie mamy i odciąży od codziennego przygotowywania posiłków.

„HELLO!” → KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Drogie dzieciaczki, przywitajmy się wesoło. Zapraszam do wspólnego śpiewania i tańczenia!
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

Zachęcamy do wspólnej nauki i zabawy przy piosence „Family Members Song”.
https://youtu.be/d_WQEw13TCo

BYSTRE OCZKO
Myszki chciały przygotować herbatkę dla mamy z okazji jej święta. Niestety do jednego
obrazka wkradło się kilka błędów, czy potrafisz je odnaleźć? Znajdź 11 różnic.

Pomóżcie niedźwiadkowi znaleźć drogę do mamy.

MAMO, TATO, CO WY NA TO ?
Dzień Matki w świecie zwierząt.
Miłość matki w świecie zwierząt wygląda tak samo jak w świecie ludzi. W królestwie
zwierząt jednym z najsilniejszych instynktów jest
właśnie ten, który każe matce chronić swoje młode
i uczyć je przetrwania. Te zdjęcia są pięknym tego
przykładem.

LUDZIE zazwyczaj poświęcają na wychowanie dziecka dwadzieścia lat. Natomiast wiele zwierząt
ma na wykarmienie i wyszkolenie potomstwa zaledwie kilka letnich miesięcy. Poniższe przykłady
pokazują, jak niektóre zwierzęta podejmują się każdego roku tego wielkiego wyzwania.
Bocian biały. Ptak ten, widoczny na zdjęciu, nie leci latem na urlop. Ponieważ w domu czekają

na niego małe głodomory, regularnie kursuje
między gniazdem a pobliskim jeziorem w
poszukiwaniu żab, niewielkich ryb, jaszczurek albo
koników polnych. Musi też dokonywać niezbędnych
napraw w gnieździe. Rodzice krzątają się cały dzień.
Młode pochłaniają niesamowite ilości pożywienia.
Podczas pierwszych kilku tygodni życia dzienna porcja
pokarmu, jaką dostają, jest równa połowie ciężaru ich
ciała! Nawet gdy nauczą się latać, jeszcze przez parę
tygodni są zależne od rodziców.

Żyrafa. Żyrafy rodzą zazwyczaj tylko jedno młode i jest
to całkiem zrozumiałe. Żyrafiątko bowiem, jak to
przedstawione na zdjęciu, może ważyć nawet 60
kilogramów i mieć 2 metry wzrostu! Zaledwie godzinę
po porodzie chodzi i zaczyna ssać mleko mamy.
Wprawdzie dość szybko uczy się skubać liście, ale
samica będzie karmiła młode jeszcze dziewięć miesięcy.
W razie niebezpieczeństwa chowa się ono pod brzuchem
matki, która energicznymi kopniakami potrafi skutecznie
odstraszyć większość drapieżników.
Gepard. Rodziny gepardów są niepełne — potomstwo
wychowuje samotna matka. Praktycznie codziennie musi coś
upolować, aby dobrze się odżywiać. Inaczej nie zdołałaby
wykarmić mlekiem kociąt, których ma zazwyczaj od trzech do pięciu. Niestety, większość prób
upolowania zwierzyny kończy się porażką. Ponadto samica musi co kilka dni szukać innej kryjówki,
ponieważ na bezbronne kocięta ciągle czyhają lwy. Kiedy młode mają już siedem miesięcy, matka
zaczyna je uczyć sztuki polowania. Ten czasochłonny proces zajmuje co najmniej rok. Maluchy
pozostają przy matce od 12 do 18 miesięcy.

PUCHATKOWY INFORMATOR DLA
RODZICÓW
CO U NAS W MAJU...
05.05.22 – Wycieczka Gr. III i IV do Izby Regionalnej
16.05.22 – Teatr „Vaśka” z Torunia
– spektakl w ogrodzie.
17.05.22 – Wycieczka Gr. III i IV
do Myślęcinka.
18.05.22 – Wycieczka Gr. II i V
do Myślęcinka.
20.05.22 – Dzień Pszczół.
DNI RODZINY- Dzień Mamy i Dzień Taty:
23.05.2022 – Grupa III- godz. 15.00
24.05.22 – Grupa I – godz. 14.40
24.05.22 - Grupa II – godz.15.00
25.05.22- Grupa IV – godz. 15.00.
25.05.22 - Grupa V – godz. 15.00
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