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ZABAWY DLA DZIECI
Pokoloruj według wzoru

Dziecko i gry komputerowe
Coraz

więcej rodziców pozwala swoim dzieciom na granie w gry
przepełnione przemocą, krwią, brutalnością i bezwzględnością. Zapewne
nie zastanawiają się w ogóle jakie "korzyści" przynosi małemu dziecku
taka zabawa. Co dokładnie maluch wynosi z takiej zabawy? Małe dziecko
bawi się po to, aby rozwijać się w jakimś kierunku. Malowanie rozwija
wyobraźnię, poczucie piękna i przygotowuje paluszki do pisania.
Budowanie z klocków pomaga rozwinąć wyobraźnię przestrzenną. Uczy
zasad konstruowania, geometrii i techniki. Jazda na rowerze wyrabia
zdolność utrzymania równowagi, wzmacnia mięśnie, rozwija dziecko pod
względem fizycznym. Zabijanie na ekranie uczy.... nienawiści?
Rozwiązywania konfliktu za pomocą broni? Czego uczy? Co daje naszemu
dziecku siedzenie przed taką formą zabawy?

Może

daje... ale niektórym rodzicom. Czas dla siebie i spokojne
sumienie, że dziecko robi to co lubi. Z drugiej strony, dlaczego nasze
dziecko to lubi? Czy nie zastanawialiście się nad tym? Czy nie lepiej dawać
dziecku tylko programy dla dzieci, bez przemocy i dodatkowo z
elementami edukacji. Ten młody człowiek, nie ma w nocy koszmarów, nie
szuka takich gier. Nawet go one nie interesują. To tak jak w zaleceniach
dentysty. Jak nie dasz małemu dziecku cukierka to ono nie będzie o nie
prosić, bo nie będzie wiedziało, że jest to coś słodkiego.

Dzieci

kiedy grają w takie "złe" gry, w nocy budzą się czasem z
krzykiem, mają koszmary, trudno je zainteresować fajnymi programami,
które mogłyby pomóc im w poznaniu świata, rozwijaniu zainteresowań.
Przy okazji sami tracimy z dzieckiem kontakt, bo raczej wątpię aby po
graniu dziecko z rodzicem omawiało strategie przejścia kolejnej planszy.

Obecnie na rynku programów edukacyjnych dla dzieci, jest taka duża
różnorodność produktów, że dzieci do 12 roku życia nie powinny mieć
problemu z wyborem czegoś normalnego. Programy te są coraz tańsze, a to
powinno skłaniać rodziców do zainteresowania się tym, co dziecku tak
naprawdę jest potrzebne.
Oczywiście nie chodzi o to żeby dzieci tylko się uczyły, ale chyba lepiej jak
taka 6-letnia dziewczynka mieszkająca w mieście pozna np. zwyczaje
zwierząt razem z programem "Oskar odwiedza gospodarstwo", zamiast
zwiedzać dżunglę razem z Larą Croft z gry "Tomb Rider" mordując przy
okazji każdego napotkanego człowieka.

DZIEŃ KOBIET
8 marca bardzo uroczyście obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień
Kobiet. Tego dnia swoje święto mają nie tylko panie, ale wszystkie
dziewczynki. I tak było też w
naszym przedszkolu. Od rana
chłopcy
witali
panie
i
dziewczynki
z
życzeniami,
kwiatami,
czekoladkami.
Elegancko ubrani, uśmiechnięci.
W
sali
"Starszaków"
zorganizowaliśmy uroczystość,
na którą zaprosiliśmy wszystkie
panie pracujące w naszym
przedszkolu.
Dzieci zaprezentowały występy,
które przygotowały specjalnie na ten dzień. Również występ dały dzieci
emerytowanym nauczycielom w restauracji „Regassa” i wszystkim paniom
z osiedla Ludwików, który z kolei odbył się w PSP nr 3.

OUIZ ZNAM MOJE MIASTO I PRZYRODĘ
Dnia 17 marca 2015 r. po raz jedenasty nasze przedszkole było
organizatorem imprezy pod hasłem „ Znam moje miasto i przyrodę”, w
której oprócz maluchów i ich opiekunów uczestniczyli przedstawiciele
władz miasta, zarządu osiedla Ludwików oraz Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Ostrowieckiej. Imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta i
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, rozpoczął krótki program

artystyczny w wykonaniu naszych przedszkolaków . Następnie dzieci ze
wszystkich placówek w mieście wraz z nauczycielkami przystąpiły do
rozwiązywania zadań, wykazując się wiedzą o mieście, regionie i ekologii.
Uczestnicy
tworzyli
model
plastyczny miasta Ostrowca,
rozpoznawali herb Ostrowca
spośród
innych
herbów
,
rozwiązywali
zagadki
przyrodnicze i opowiadali o
charakterystycznych
obiektach
miejskich. W zadaniach tych
nasze
przedszkole
reprezentowali
Remigiusz
Przewłoka i Zuzia Soboń.
Zaangażowanie i niemałą pracę wszystkich uczestników
nagrodzono symbolicznymi nagrodami i dyplomami. Zwieńczeniem
spotkania był słodki poczęstunek i upominki.

„COŚ Z NICZEGO”
Chętne dzieci z naszego przedszkola wspólnie z rodzicami
wykonywały zabawki ekologiczne –„ Coś z niczego”, które
prezentowaliśmy w holu naszego przedszkola. Zabawki były bardzo
pomysłowe i wzbudzały zachwyt
zarówno wśród
dzieci jak i
dorosłych. Były to samochody,
lalki, roboty, zwierzęta, domki,
zamki i wiele innych zabawek.
Każda
grupa
oglądała
wystawę zabawek, przy której
odbywała się pogadanka nt.
wykorzystywania
nieużytków
oraz długości ich rozkładania się
w środowisku.

DZIECI - DZIECIOM
Dzieci z grupy III
pod kierunkiem Pani
Dzidki przygotowały
teatrzyk pt.
„Zimowe kłopoty
stracha na wróble.”
Teatrzyk ten
zaprezentowały
dzieciom młodszym,
który bardzo się
podobał wszystkim.

21 marzec – PIRWSZY DZIEŃ WIOSNY
W marcu uroczyście pożegnaliśmy zimę paląc Marzannę, śpiewając
wesołe wiosenne piosenki,
tańcząc
przy
skocznej
muzyce
przebrani
za
kwiaty, żabki, ptaki…
Z
radością
witamy
pierwsze ciepłe promienie
słońca, na które tak długo
czekaliśmy.Powoli
zdejmujemy ciepłe kurtki i
czapki
zastępując
je
lżejszymi, bo przegrzanie
jest gorsze od zmarznięcia.
Mimo, że rano jest jeszcze
chłodno-wełniane czapki i szale chowamy do szafy.

NASZE DZIECI NA WYSTĘPACH

W międzyprzedszkolnym
konkursie piosenki ekologicznej
"EKO - PIOSENKA", nasze
przedszkole reprezentowała
Wiktoria Żurek, wykonując
piosenkę "Wielkie sprzątanie"..

26 marca dzieci z przedszkolnego kółka teatralnego pod
kierunkiem p. Z. Turczyńskiej wzięły udział w I Prezentacjach teatralnych
„Bawimy się w teatr” przedstawiając inscenizację pt. „Jak wróbelek
Elemelek, w szkole uczył się literek w oparciu o utwór H. Łochockiej.
Mali aktorzy to:
Gr. III
Maja Ozga, Zuzia Toboła.
Gr. IV
Kacper Drożdżowski, ,
Julia Molik, Eliza Opałka,
Julia Wójtowicz, Wiktoria Żurek
Gr. V
Bartek Kwiecień, Iga Pasterczyk,
Jakub Przydatek.

Pamiętamy, że 22 kwietnia obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Z tej okazji w każdej grupie realizowana
będzie tematyka ekologiczna: segregujemy,
oszczędzamy,
sprzątamy.
Do
naszego
przedszkola zawita leśniczy, który będzie
opowiadał ciekawe rzeczy o lesie i jego
mieszkańcach. Odbędzie się również marsz
ekologiczny pod hasłem „Żyj z przyrodą w
zgodzie”.

Miesiąc kwiecień zakończymy
Świętem Flagi, które
obchodzone jest 2 maja. Z tej okazji w każdej grupie odbędą się zajęcia
patriotyczne. Przypomnimy sobie nasz hymn narodowy, zaśpiewamy
piękne piosenki o naszej ojczyźnie,
wykonamy małe flagi, które
wystawimy do okien naszych domów i mieszkań 2 maja.
Kochamy nasz kraj, jesteśmy prawdziwymi patriotami.

