Samorządowe Przedszkole
nr 58 w Krakowie
XII 2015
Drodzy Rodzice!
Oddajemy w wasze ręce kolejny numer naszej przedszkolnej gazetki.
Zamieszczamy przegląd wydarzeń w naszym przedszkolu, kilka słów
o przygotowaniach do świąt oraz wiele innych ciekawych artykułów.
Będzie świątecznie i magicznie.
Zapraszamy do lektury!

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?”
ks. Jan Twardowski
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego,
Dlatego,
Dlatego,
Dlatego,

żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
żeby podawać sobie ręce.
żeby się uśmiechać do siebie.
żeby sobie przebaczać.
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Uroczystość z okazji Święta Niepodległości
„Zrób to sam” – konkurs ekologiczny,
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Wizyta św. Mikołaja
Warsztaty – robotyka
Warsztaty – malowanie bombek
Warsztaty – pierwsza pomoc
„Szopki krakowskie” – wystawa prac grupowych
Teatrzyk w przedszkolu – „Mała Syrenka”
Wyjazd do Pałacu Krzysztofory „Szopki
krakowskie” (gr. II, IX, VI)
Wyjazd do Nowohuckiego Centrum Kultury na
przedstawienie „Choinkowe świecidełka” (gr. II,
IV)
Wyjazd do kina na film „Dobry dinozaur” (gr. I,
VIII, X)
Wyjazd do Filharmonii (gr. III)
Spotkania wigilijne z Rodzicami

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY
Wykonanie:
Masło ucieramy z cukrem, dodajemy
jajka, przesianą mąkę z proszkiem do
pieczenia,
kakao
i
orzechy.
Ciasto
wykładamy na tortownicę wysmarowaną
masłem (20 cm) i pieczemy 25 min w temp.
190 stopni. Ciasto po wyjęciu z piekarnika
musi wystygnąć.
Czekoladę, śmietankę i masło topimy
w garnku z grubym dnem do chwili
całkowitego połączenia się składników
i utworzenia gładkiej masy (nie gotujemy).
Kiedy masa trochę przestygnie dodajemy
pokruszone
ciastka
(bardzo
drobno
pokruszone, jak widać na zdjęciach). Kiedy
ciasto jest już chłodne, nie wyjmujemy go
z tortownicy, całą masę wylewamy na nie
i wkładamy do lodówki na co najmniej
3 godziny, aby masa zastygła. Ciasto
przechowujemy w lodówce.

CIASTO CZEKOLADOWE Z TRUFLĄ
Ulubione ciasto Kini Lelek
Składniki na spód:
 80 g masła
 80 g cukru
 3 jajka
 80 g mąki pszennej
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 25 g gorzkiego kakao
 60 g mielonych orzechów laskowych
Składniki na masę truflową :
 100 g gorzkiej czekolady
 250 g mlecznej czekolady
 100 g masła
 300 ml śmietany kremówki
 200 g pokruszonych herbatników
z czekoladą

Ewa Lelek, mama Kingi z gr. IX

CIASTECZKA KORZENNE
Wykonanie:
Wszystkie składniki wymieszać. Ciasto
zawinąć w folię i włożyć na przynajmniej
1 godzinę do lodówki. Rozwałkować na
grubość około 4-5mm. Wyciąć ciastka.
Ułożyć na posmarowanej tłuszczem lub
wyłożonej papierem do pieczenia blasze. Piec
w piekarniku rozgrzanym do 180 st. (z termo
obiegiem) przez około 10-12 min. Można
posypać cukrem pudrem lub polukrować.

Składniki:
 300g mąki orkiszowej
 200g miękkiego masła
 80g cukru pudru
 1 jajko
 1 płaska łyżeczka proszku do
pieczenia
 2 łyżeczki przyprawy korzennej lub
przyprawy do piernika (lub więcej – wg
uznania)

Anna Cichoń, mama Mateusza z gr. VI
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PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE
Składniki:
 1 kg mąki pszennej
 0,5 kg miodu pszczelego
 1,5 łyżki oleju
 4 jajka
 2 łyżki kakao
 2 łyżki masła
 3 łyżeczki sody oczyszczonej
 25 dag cukru
 przyprawa do piernika

Na stolnicy wysypujemy mąkę, sodę,
dodajemy jajka i olej, a następnie ostudzoną
masę i wszystko razem wyrabiamy na ciasto.
Formujemy
kulę,
zawijamy
w
folię
i wstawiamy na około 2 godz. do lodówki. Po
wyjęciu ciasto dzielimy na mniejsze części
i każdą z nich wałkujemy na stolnicy
oprószonej mąką na grubość około 3-5mm.
Foremkami wycinamy kształty. Pierniczki
układamy na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia i wstawiamy do nagrzanego na
180st.
piekarnika na około 12-15 min.
Pierniczki po upieczeniu są twarde, później
zmiękną (należy je przechowywać w szczelnie
zamkniętym pojemniku). Przechowują się
bardzo długo – nawet kilka miesięcy.

Wykonanie:
Miód cukier, kakao, masło i przyprawę do
piernika wsypujemy do garnka i gotujemy,
mieszając od czasu do czasu, aż do momentu
kiedy wszystkie składniki rozpuszczą się
i połączą ze sobą. Następnie odstawiamy do
ostudzenia.

Iwona Mielniczuk, mama Laury z gr. X

MAKOWIEC DROŻDŻOWY (ROLADA)
Składniki na mak:
 0,5 kg maku (sparzyć i zmielić dwa
razy)
 2 białka
 1 szklanka cukru
 10 dag masła
 olejek migdałowy
 łyżka miodu
 2 łyżki powidła śliwkowego

Składniki na ciasto:
 3 szklanki mąki
 6 dag drożdży
 6 żółtek
 2 łyżki cukru pudru
 25 dag margaryny
 5 łyżek śmietany
Wykonanie:
Zrobić rozczyn z drożdży, odstawić w ciepłe
miejsce. Następnie wyrobić ciasto, podzielić
na dwie części, rozwałkować, rozłożyć mak,
zrolować i piec zawinięte w papierze około
godziny w 180st.

Wykonanie:
Podsmażyć wszystkie składniki, na końcu
dodać ubitą pianę białek. Wyłożyć na ciasto.
Anna Kopacz, mama Kacpra z gr. X
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PIERNICZKI
Wykonanie:
Do przesianej mąki dodać cukier, sodę,
przyprawę korzenną i kakao, wymieszać.
Dodać masło, rozetrzeć w palcach, by nie
było grudek. Dodać jajka, wymieszać. Na
koniec partiami dodawać miód pamiętając,
że pod wpływem ciepła miód bardziej klei się
do rąk. Ciasto ma być elastyczne i lekko się
kleić – wtedy pierniczki wychodzą najlepsze!
Do wałkowania używamy jak najmniej mąki,
można owinąć wałek folią do żywności.
Wykrojone
pierniczki
układamy
na
natłuszczonej blasze i pieczemy w 180st.
około 4 minut. Wyciągamy lekko ciemne po ostygnięciu zawsze ciemnieją same.
Studzimy, dekorujemy i … zjadamy, bo ten
przepis nie wymaga czekania, aż pierniczki
„dojdą”  Wesołych Świąt!

Jak każda pani domu posiadam
obszerny
zbiór
przepisów
kulinarnych
spisywanych przez lata. Są w nim przepisy,
o których popularności świadczą plamy
z masła i kleksy z czekolady Tak jest
w przypadku i tego przepisu na pierniczki.
Najważniejszym miejscem w naszym
domu był zawsze stół. Gdy zbliżają się święta
Bożego Narodzenia przeistacza się on
w miejsce intensywnej, radosnej twórczości,
gdy piątka dzieci z artystycznym rozmachem
wałkuje, wykrawa, a następnie dekoruje
stosy pachnących pierniczków. Wprawdzie
podłoga przedstawia wtedy zawsze obraz
nędzy i rozpaczy, ale nie ma to znaczenia, bo
dzieje
się
coś
naprawdę
pięknego:
rodzeństwo w niezwykłej zgodzie, z sercem
na dłoni i lukrem na twarzach, wspólnie
tworzy
tradycję,
którą
potem
będzie
przekazywało swoim dzieciom.

Barbara Woyna-Orlewicz,
mama Gabrysi i Bruna z gr. IV

Składniki:
 60 dag mąki pszennej (najlepiej typ
650)
 3 łyżki masła
 1 szklanka cukru pudru
 1 szklanka miodu (3/4 szklanki, jeśli
jest gęsty)
 2 jaja
 1 łyżeczka sody oczyszczonej
 1 opakowanie przyprawy korzennej
 2 łyżeczki kakao

PLACEK KORZENNY Z ORZECHAMI
Wykonanie:
Jabłka obierz, pokrój w kostkę i skrop
sokiem z cytryny.
Masło utrzyj z cukrem, dodając kolejno jajka,
aż powstanie puszysta masa.
Połącz z przyprawami, mąką przesianą
z sodą oraz ze zmielonymi orzechami.
Podłużną keksową formę wyłóż papierem do
pieczenia. Przełóż do niej ciasto. Na wierzch
ułóż osączone kawałki jabłka.
Ciasto wstaw do piekarnika nagrzanego do
temp. 180st. i piecz około 40-50 minut.

Składniki:
 3 jabłka, sok z cytryny
 10 dag masła
 10 dag cukru
 4 jajka
 1 łyżeczka cynamonu lub przyprawy
do piernika
 15 dag mąki
 czubata łyżeczka sody oczyszczonej
 10
dag
zmielonych
orzechów
laskowych

Katarzyna Ciupek, mama Antka z gr. X
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MASY PLASTYCZNE
Na dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole składa się wiele obszarów, w tym
odpowiednia sprawność dłoni, która pozwoli dziecku rozpocząć naukę pisania. Świetnym
sposobem na kształtowanie u przedszkolaków małej motoryki jest modelowanie w różnych
masach. Zazwyczaj dzieci bawią się plasteliną, modeliną lub masą solną. Poniżej znajduje się
kilka sprawdzonych przepisów na inne masy plastyczne, które mogą urozmaicić niejeden zimowy
wieczór i zapewnić dzieciom i rodzicom mnóstwo radosnej zabawy.
MASA SOLNO – KUKURYDZIANA
DOMOWA CIASTOLINA
Składniki:
 pół litra wody
 400 g mąki
 2 łyżki oleju
 200 g soli
 barwnik spożywczy (opcjonalnie)
Wykonanie:
Zgotowujemy w garnku lub czajniku wodę.
W czasie gdy woda się gotuje mieszamy
w dużym naczyniu (misce) resztę
składników. Wrzącą wodę wlewamy do miski
z pozostałymi składnikami i mieszamy łyżką,
po przestudzeniu wyrabiamy rękami.
Dzielimy ciasto na kilka części, które
barwimy na różne kolory barwnikami
spożywczymi albo plakatówkami. Taką masę
możemy przechowywać w szczelnie
zamkniętym pojemniku przez dłuższy czas.

Składniki:
 2 szklanki soli
 1 i 1/3 szklanki wody
 1 szklanka mąki kukurydzianej
 barwnik spożywczy (opcjonalnie)
Wykonanie:
Sól mieszamy z 1/3 szklanki wody w garnku
i podgrzewamy. Następnie w misce mieszamy
mąkę kukurydzianą z 1 szklanką wody
i wlewamy do roztworu z soli. Cały czas
mieszamy i podgrzewamy masę, aż uzyska
stałą konsystencję. Po przestudzeniu dzielimy
masę na części i barwimy.
MASA GUMOWA
Składniki:
 2 szklanki sody oczyszczonej (około 8
opakowań po 80g)
 1 ½ szklanki wody
 1 szklanka mąki kukurydzianej
 barwnik spożywczy (opcjonalnie)

MASA-PIASEK (PIASEK KINETYCZNY)
Składniki:
 4 szklanki mąki
 3/4 szklanki oliwki dla dzieci
(opakowanie ok. 200ml)
Wykonanie:
Odmierzamy mąkę do miski, dodajemy
oliwkę. Mieszamy wszystko łyżką, a potem
używając palców uklepujemy i uciskamy
masę, aby mąka dobrze połączyła się
z oliwką. Przechowujemy w zamkniętym
pojemniku.

Wykonanie:
Wkładamy wszystkie składniki do rondla.
Mieszamy wszystko przy użyciu miksera, aby
uniknąć grudek. Następnie podgrzewamy
wszystko mieszając drewnianą łyżką. Gotujemy
masę cały czas mieszając – może to trwać dość
długo, masa może zacząć przywierać do rondla,
ale kontynuujemy mieszanie, aż masa będzie
gładka i zwarta. Po przestudzeniu wyjmujemy
masę z rondla i zagniatamy, aż będzie jednolita.
Można przechowywać w szczelnym pojemniku
nawet do dwóch tygodni.
6

CIECZ NIENEWTONOWSKA

MASA SUPER MIĘKKA

Składniki:
 2 szklanki mąki ziemniaczanej lub
kukurydzianej
 1 szklanka wody
 barwnik spożywczy (opcjonalnie)
Wykonanie:
Mieszamy mąkę i wodę w misce. Należy
uzyskać odpowiednią konsystencję
masy/płynu – powinna dać się ugnieść
kulkę. Jeśli masa jest zbyt gęsta dodajemy
wody, jeśli zbyt rzadka dosypujemy mąki –
jest to tworzenie „na oko”. Cechą
charakterystyczną masy/płynu jest to, że
twardnieje pod wpływem nacisku. Jest ona
zarówno płynem, jak i ciałem stałym.
Chwytając szybko ciecz
i obracając ją rękoma można utworzyć z niej
kulę, jednak zaraz po zaprzestaniu
czynności obracania ciecz rozlewa się
i przelewa przez palce.

Składniki:
 2 szklanki mąki kukurydzianej
 1 szklanka odżywki do włosów
(opakowanie ok. 300ml)
 barwnik spożywczy (opcjonalnie)
Wykonanie:
Przekładamy odżywkę do miski i dodajemy
kilka kropel barwnika spożywczego, mieszamy
wszystko łyżką. Dodajemy szklankę mąki i
dalej mieszamy. Na końcu wsypujemy drugą
szklankę mąki w dokładnie mieszamy, aż do
momentu gdy masa stanie się zwarta.
Wyjmujemy masę z miski i zagniatamy
rękoma. Dodajemy mąki jeśli masa jest zbyt
lepka. Przechowujemy w szczelnym
pojemniku.

ZABAWY Z KOCEM
Czas spędzany z dziećmi w domu może dostarczyć wiele radości nie tylko pociechom, ale także
i rodzicom. Świetnym pomysłem jest wspólne baraszkowanie na dywanie z wykorzystaniem koca.
PODRÓŻE NA KOCU
Rozkładamy koc na podłodze (nie na dywanie), dziecko lub dwoje dzieci na nim siadają, a dorosły
chwyta koc za rogi i ciągnie siedzące na nim dzieci.
ŁÓDKI
Dziecko siedzi w klęku na złożonym w kostkę kocu, a dorosły popycha je przesuwając po
podłodze (można zrobić zamianę). Inny wariant zabawy - dziecko i rodzic siadają w klęku na
złożonych w kostkę kocach i odpychają się rękami poruszając się w ten sposób po podłodze.
Można zrobić wyścigi - kto pierwszy "przepłynie swoją łódką" na drugi koniec pokoju.
TUNEL
Dwoje dorosłych staje naprzeciwko siebie, a pomiędzy nimi leży rozłożony koc. Stają na brzegu
koca w rozkroku i łapią go za rogi łącząc je ze sobą. Powstaje trójkątny tunel (na dole
przytrzymywany stopami, a na górze rękami), przez który przechodzą dzieci.
OBRĘCZE
Do tej zabawy potrzebny jest zwinięty w rulon koc, z którego tworzymy obręcz. Dzieci mogą przez
tę obręcz przechodzić, albo czymś przez nią rzucać.
HUŚTAWKA
Są dwa warianty tej zabawy, do każdego z nich potrzebna jest dwójka dorosłych. Rozkładamy koc
na dywanie, jedno lub dwoje dzieci kładzie się na kocu, a dorośli łapią koc za rogi i bujają nim.
Drugi sposób polega na zwinięciu koca w rulon - dziecko siada na trzymanym przez dorosłych
rulonie i łapie go mocno. Dorośli huśtają dziecko w przód i w tył.
Zabawy pochodzą z książki M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, "Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne", Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011
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1. MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZĄ POTRZEBĄ WSZYSTKICH DZIECI.
Jest także istotnym elementem pozytywnej dyscypliny. Im częściej okazujesz dziecku miłość,
przytulając je, całując i mówiąc mu "kocham cię", tym bardziej będzie chciało udowodnić, że na
nią zasługuje. Miłość pozwala dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości.
2. SŁUCHAJ UWAŻNIE TEGO, CO MÓWI TWOJE DZIECKO.
Interesuj się tym, co robi i co czuje. Zapewnij je, że silne uczucia nie są czymś złym, jeśli wyraża
się je w odpowiedni sposób. Im częściej będziesz to robić, tym rzadziej będziesz musiał(a) je
dyscyplinować.
3. GRANICE POTRZEBNE SĄ NAWET W NAJBARDZIEJ KOCHAJĄCYM ZWIĄZKU.
Bycie rodzicem polega między innymi na wyznaczaniu granic. Pamiętaj, że jest czymś
naturalnym i normalnym, że dziecko testuje owe granice. To nie jest niesforność, ale część
procesu uczenia się. Dzieci czują się bezpieczniej, jeśli trzymasz się granic, które wyznaczyłeś
(-aś) (pod warunkiem, że są realistyczne), nawet jeśli od czasu do czasu na nie narzekają.
4. ŚMIECH POMAGA ROZŁADOWAĆ SYTUACJĘ.
Czasami rodzice stają się tacy poważni, że rodzicielstwo przestaje dawać im radość. Dostrzegaj
zabawne strony bycia rodzicem i pozwól sobie na śmiech, kiedy tylko jest to możliwe.
5. POSTRZEGANIE ŚWIATA Z PERSPEKTYWY DZIECKA i wyobrażanie sobie, co czuje Twoje
dziecko, jest kluczem do zrozumienia jego zachowania.
6. CHWAL I ZACHĘCAJ SWOJE DZIECKO.
Oczekuj, że dziecko będzie się dobrze zachowywało i zachęcaj je do podejmowania wysiłków.
Chwal je za dobre zachowania i staraj się ignorować te niewłaściwe. Im częściej będziesz zrzędzić,
tym rzadziej Twoje dziecko będzie Cię słuchać.
7. SZANUJ SWOJE DZIECKO.
Pozwól mu uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, które go dotyczą. Uważnie
wysłuchaj jego zdania. Jeśli masz zamiar powiedzieć mu coś przykrego, zastanów się, jakby to
zabrzmiało, gdybyś powiedział(-a) to komuś dorosłemu. Przeproś, jeśli postąpiłeś(-aś)
niewłaściwie.
8. USTAL PORZĄDEK DNIA.
Małe dzieci będą się czuły bezpieczniej i łatwiej będzie Wam uniknąć konfliktów, jeśli ustalisz
jasny porządek dnia. Będą się czuły lepiej, jeśli wprowadzisz stałe pory posiłków, snu i głośnych
zabaw.
9. W KAŻDEJ RODZINIE POTRZEBNE SĄ PEWNE ZASADY.
Kiedy już ustalisz zasady obowiązujące w Twojej rodzinie, bądź konsekwentny(-a). Dzieci mogą
się poczuć bardzo niepewnie, jeśli jednego dnia wprowadzisz jakąś zasadę, a następnego dnia ją
odwołasz. Czasami trzeba ustalić odmienne zasady obowiązujące poza domem, które należy
wyjaśnić dziecku.
10. NIE ZAPOMINAJ O WŁASNYCH POTRZEBACH.
Jeśli to wszystko zaczyna za bardzo przypominać ciężką pracę i czujesz, że brakuje Ci
cierpliwości, przeznacz trochę czasu tylko dla siebie. Zrób coś, co sprawia ci przyjemność. Jeśli
kiedykolwiek poczujesz, że tracisz panowanie nad sobą, albo że w każdej chwili możesz krzyknąć
na dziecko, poniżyć je lub uderzyć, odejdź na chwilę, uspokój się i policz do dziesięciu.
Tekst pochodzi z broszury "10 kroków by stać się lepszym rodzicem" wydanej przez Fundację Dzieci Niczyje.
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W naszym przedszkolu realizowane są różnorodne projekty, nauczyciele realizują autorskie
programy i innowacje oraz uczestniczą w wielu lokalnych i ogólnopolskich akcjach. Zapraszamy
do zapoznania się z założeniami dwóch realizowanych w tym roku projektów.

ŚWIAT LICZB WILLY’EGO (GR. I, VIII)
Świat Liczb Willy’ego jest metodą nauczania całościowego, którą od trzech lat stosujemy
w codziennej pracy edukacyjnej. Służy poznawaniu solidnych podstaw matematycznych
o liczbach naturalnych od 1 do 10.
Dzieci między czwartym a szóstym rokiem życia przekonują się, jak ciekawe, wesołe
i interesujące może być wspólne podróżowanie po Liczbowej Krainie z Psotnikiem Przewrotnikiem
i innymi zabawnymi postaciami, rozwijając przy tym podstawowe zdolności matematyczne.
Dzieci budują krainę liczb: ze zwierzętami, drogami, domami, wieżami, ogrodami; krainę
gdzie żyje Wróżka Niezapominajka i Psotnik Przewrotnik. W liczbowej krainie każda liczba
mieszka w konkretnym domku i w spersonalizowany sposób oznajmia swoje matematyczne
właściwości. Procesowi tworzenia liczbowej krainy towarzyszą gry i różnorodne formy aktywności.
Dzieci poprzez zabawę poznają dokładnie najważniejsze liczby i badają związki w przestrzeni
liczbowej od 0 do 10.
Metoda Świata liczb Willy’ego mocno angażuje dzieci w proces poznawania i rozumienia.
Ponadto uczy postrzegania, koncentracji, kompetencji społecznych i wytrwałości, wspomaga
dużą i małą motorykę oraz rozwija kompetencje językowe.
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DAR ZABAWY (GR. IX)
INNOWACJA PEDAGOGICZNA WG KONCEPCJI F. FROEBLA
Innowacja, którą realizujemy opiera się na koncepcji pedagogicznej F. W. Froebla,
nazywanego prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego. Najważniejsza dla
Froebla była zabawa – przede wszystkim swobodna, ale także zorganizowana przez dorosłych.
Ważnym elementem założeń Froebla były dary – materiał dydaktyczny w postaci drewnianych
klocków i mozaik.
DARY – Froebel podkreślał ważną rolę dorosłego w wyborze odpowiednich zabawek dla
dzieci – muszą to być przedmioty kształcące i rozwijające, a nie przypadkowe i niesłużące jego
rozwojowi. Wiele wartościowych materiałów do zabaw można znaleźć w przyrodzie (dary natury –
np. piasek, glina, woda, kamienie). Obecnie zestaw darów wg koncepcji Froebla obejmuje:
wełniane piłeczki, drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, mozaiki,
patyczki i pierścienie, punkty ułożone w zestawy i umieszczone w drewnianych pudełkach.
Wykorzystanie darów w codziennej pracy przynosi
wiele korzyści: umożliwia ćwiczenie wszystkich
zmysłów, rozwijanie sprawności manualnej,
koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
pobudza wyobraźnię i myślenie twórcze. Materiał
Froebla pozwala kształtować u dzieci różnorodne
pojęcia matematyczne. Bardzo ważnym aspektem
jest skupienie dzieci podczas pracy z darami i ich
wyciszenie.
Aktywność dzieci w ciągu dnia jest dzielona na
zabawę swobodną i zajęcia dydaktyczne w dwóch
formach: zajęć w porannym kole oraz zabaw
w kącikach. Zajęcia w porannym kole to zajęcia
realizowane z całą grupą. Odbywają się codziennie
po śniadaniu, czyli rozpoczynają dzień w przedszkolu. W tych zajęciach inicjatywę przejmuje
nauczyciel, np. przekazuje określone wiadomości, prezentuje opowiadania, wiersze. Zajęcia
w kącikach odbywają się po zajęciach w porannym kole. Dzieci co tydzień dobierane są w grupy,
które pracują razem codziennie w innym kąciku. Stroną aktywną w tej części zajęć są dzieci –
poprzez swoje działania dochodzą do wiedzy, eksperymentują, badają, tworzą. W sali wydzielone
są kąciki:
- darów, w którym znajdują się dary:
freblowskie klocki, dary natury,
- twórczy - materiały plastyczne, instrumenty,
rekwizyty do zabaw w teatr, itp.
- badawczy - przyrządy i pojemniki, przyrządy
miernicze, różne sprzęty i urządzenia, np. lupa,
mikroskop, kompas, różne pomoce, np. globus
- gospodarczy - ma charakter małej kuchni
i ogródka; akcesoria ochronne i porządkowe
(np.szczotki, gąbki, fartuszki itd.), naczynia
kuchenne i sztućce, przyprawy, narzędzia
ogrodowe, rośliny zielone i zioła, zwierzęta.
Proponowane rozwiązania sprzyjają rozwojowi
umiejętności współpracy w grupie, pełnienia
odpowiedzialności za zadanie, słuchania siebie
nawzajem i
samodzielności.
Dają
także
nauczycielowi możliwość indywidualizowania
pracy. Na zajęciach wg założeń tej innowacji
unika się schematu „wszyscy robią to samo,
w tym samym czasie, w ten sam sposób”.
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OZDOBY ŚWIĄTECZNE
ŚNIEŻYNKA ZE SPINACZY






Potrzebujemy:
8 drewnianych spinaczy do bielizny
klej (wikol/na gorąco)
farba (biała/złota/srebrna)
brokat
sznurek/wstążka
Ze
spinaczy
ściągamy
wszystkie
metalowe elementy. Sklejamy ze sobą po
dwie części spinacza (odwracając je na
zewnątrz). Powstaje 8 ramion śnieżynki,
które sklejamy ze sobą formując
gwiazdę,
a
potem
malujemy
i dekorujemy brokatem. Powstaje piękna
ozdoba, którą możemy zawiesić na
choince
lub
podarować
komuś
bliskiemu.

BOMBKA Z GUZIKÓW
Potrzebujemy:
 kolorowe guziki
 miękki drucik
 ozdobna tasiemka
 klej (wikol/na gorąco)
Na drucik nawlekamy kolorowe guziki wg
własnego upodobania. Końce drucika
łączymy i zakręcamy razem. Doklejamy
kokardę z ozdobnej tasiemki. Zamiast
nawlekania guzików można je przykleić do
tekturowej obręczy. Gotowe!
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Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia!
Niech będą one okazją do zadumy,
ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie
od codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w nas jak najdłużej!
Życzą Dyrektor, Pracownicy i Dzieci
z Samorządowego Przedszkola nr 58 w Krakowie

Numer gazetki zredagowały Panie: Ewelina Śliwa, Justyna Kurdziel
wraz z Nauczycielkami, Rodzicami i Dziećmi
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