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Drodzy Rodzice!
Za nami miesiąc luty pełen zimowego mrozu, który wcale nie ochłodził ciepła naszych serc. Z tą myślą życzymy
sobie i rodzicom dużo miłości w sercu!
Dyrektor wraz z całym personelem

To już się wydarzyło !
Bo na świecie nie znajdziecie, takich bajek i zagadek ...
21 oraz 22 stycznia swoje święto obchodzą wszystkie Babcie i Dziadkowie. Są to szczególne dni,
w których możemy podziękować kochanym dziadkom za opiekę i miłość. Bo, kto jak nie babcia przeczyta bajkę?
Kto, jak nie dziadek opowie nam zagadkę? I to za każdym razem inną? No właśnie!
Te i inne słowa śpiewały przedszkolaki na uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbyły się
w miesiącu lutym. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne oraz taneczne, a zaproszeni
goście otrzymali piękne upominki. Wszyscy miło spędzili czas w przyjaznej atmosferze, popijając herbatkę,
jedząc pyszny poczęstunek oraz słuchając starych melodii. Jeszcze raz życzymy Wszystkiego Najlepszego oraz
100 lat życia wszystkim Babciom i Dziadkom!!!

„Bezpieczne życie seniorów” , czyli prelekcja dla babci i dziadka.
W tym roku zaproszeni na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka honorowi goście, zostali włączeni do
programu „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW”, który ma na celu rozwijanie świadomości społecznej w zakresie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dnia 10.02.2016r. oraz 16.02.2016r. w grupach III i V aspirant Sławomir
Białas i młodszy aspirant Michał Siwek wygłosili prelekcję na temat podstawowych zagrożeń związanych
z aktywnością i funkcjonowaniem seniorów w społeczeństwie. Każdy z zaproszonych gości otrzymał od
policjantów poradnik pt. „Wielkopolski Program Profilaktyczny- Bezpieczne Życie Seniorów”.
Głównymi organizatorami programu są: Wojewoda Wielkopolski, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz
KWP w Poznaniu.

Mali Strażacy w akcji !
23 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie „Małych strażaków” ze strażakami OSP Chorzeń w Przedszkolu nr 25
„BAJKA” w Koninie. Zajęcia miały charakter praktyczny, ponieważ dzieci utrwalały czynności udzielania I
pomocy osobom poszkodowanym. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością ćwiczyły
czynność resuscytacji, znajomość numerów alarmowych, z którymi należy się skontaktować w razie konkretnego
wypadku oraz treść informacji, którą należy podać zgłaszając wypadek.

Dzień Dinozaura – o tym jak było w dawnych czasach...
26 lutego obchodzimy Dzień Dinozaura. Z tej okazji nauczycielki w grupach podjęły tematykę związaną z
istnieniem i życiem dinozaurów. Przedszkolaki uczyły się wierszyków, śpiewały piosenki, wykonały prace
plastyczne, oglądały albumy, atlasy oraz filmy przedstawiające życie dinozaurów. Dodatkowo w wielu salach
powstały kąciki tematyczne „Świat Dinozaurów”. Choć dinozaurów już nie ma, to ich odzwierciedlenia są
uwielbiane przez dzieci! Z pewnością nie jeden dinozaur odnalazł się na naszym balu karnawałowym...

WARTO WIEDZIEĆ :


18 lutego odbył się konkurs pt. „W świecie poezji Jana Brzechwy” zorganizowany przez MODN w
Koninie oraz Przedszkole nr 12 „Kubuś Puchatek”, w którym reprezentowało nas dwoje dzieci z gr. IV
oraz uzyskało wyróżnienie za wiersz pt. „Na straganie”.



19 lutego odbyła się kolejna audycja muzyczna w naszym przedszkolu



SP6 w Koninie zaprasza nauczycielki z przedszkola oraz rodziców i ich dzieci na „Drzwi Otwarte”,
dn. 05.03.2016 r. o godzinie 11.00.

„DINOZAURY”
Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.
Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.
Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.
Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.
Największe były brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.
Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.
Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.
Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.
Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.
Krążą na ten temat różne spekulacje
i do końca nie wiadomo, kto ma racje.
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