REALIZACJA PROGRAMU
AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
- PODRÓŻ DO EKO KRAINY
przez Ewę Kalinowską
Podczas realizacji akcji zimowej Podróż do Eko Krainy dzieci zapoznały się z
pojęciem recykling. Dowiedziały się jakie odpady nadają się do recyklingu. Podczas
zabawy dydaktycznej dzieci czynnie uczestniczyły w segregacji odpadów, tak aby w
domu stosować jej zasady. Przedszkole od wielu lat uczestniczy w programie zbiórka
makulatury, plastikowych butelek typu Pet, baterii i nakrętek.

W każdej sali są pojemniki na makulaturę i dzieci wiedzą, że niepotrzebne papiery
wrzucamy do pojemnika. Dzieci z grupy III same wykonały pojemnik, który znajduje
się w sali. Wykonały plakat zachęcający do segregacji odpadów.
Oto propozycje dzieci: Do czego mogą posłużyć odpowiednio segregowane odpady?
- jakie zostały podane przez dzieci podczas burzy mózgów:
- Do wycinania.
- Do prac plastycznych
- Do zabaw, można zrobić kulkę i żonglować, turlać, rzucać do celu.
- Zrobić z kartki samolot, łódkę.
- Do dekorowania.
- Do zabawy w kręgle.
- Można zrobić kukiełki.

Oto jak bawiły się dzieci wykorzystując stare gazety, butelki typu Pet.
„Papierowe zabawy”- zabawy ruchowe z wykorzystaniem gazet.
„Lodowe kry” – zabawa ruchowa.
Dzieci miały zadanie poruszać się tylko po gazetach, które podczas zabawy były
krami pływającymi po wodzie.
Następnie dzieci miały za zadanie porwać gazety za pomocą stóp.
„Pada śnieg” – zabawa ruchowa z elementem rzutu.
Następnie rwały na bardzo drobne kawałki, które miały być płatkami śniegu.
Rzucanie na określony sygnał drobnych kawałków papieru.
„Rzut do celu” - zabawa ruchowa z elementem celowania.
Dzieci miały za zadanie pognieść jedną ręką gazetę w kulkę, a następnie trafić do
celu – pojemnika.

„Butelkowe kręgle” - zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania.
Przyniesione butelki posłużyły jako kręgle. Rzut piłeczką do butelek było nie lada
frajdą dla dzieci.

Zabawy z wykorzystaniem rzeczy, które wyrzuca się bardzo podobały się
przedszkolakom.
Co zrobiły przedszkolaki z tak zwanych nieużytków.
Wykorzystując stare płyty CD same wykonały dekoracje, które zdobiły salę grupy III.

Ze spinaczy biurowych i koralików zostały zrobione aniołki, które zostały wręczone
gościom podczas Jasełek.

Kolorowe kartki ze starych gazet posłużyły do wykonania pocztówek metodą Iris
folding, a następnie wręczone gościom przybyłym na przedszkolne jasełka.

Stare świąteczne pocztówki zostały wykorzystane do samodzielnego wykonania
puzzli.

Przez wiele dni dzieci przygotowywały Jasełka.
Zgodnie z tradycją wystąpili w nich: Maria i Józef, Trzej Królowie, pasterze i piękne
aniołki, które zstąpiły tego dnia na ziemię. Ten niezwykły spektakl pełen opowieści i
wspólnego śpiewania (widzowie kolędowali razem z aktorami) został ciepło przyjęty
przez zebranych i nagrodzony gromkimi brawami.
18.12.2014 roku odbyła się wielka uroczystość, na którą zostali zaproszeni rodzice i
rodzeństwo. Goście dopisali, a mali aktorzy dzielnie spisywali się na scenie. Brawa
jakie otrzymały dzieci i podziękowanie pani dyrektor były wielkim uznaniem. Dzieci
wręczyły rodzicom upominki – aniołki i świąteczne pocztówki jakie wykonały same.
Wigilijny bigos przygotowany przez panie z kuchni smakował wszystkim.

Jasełka dla rodziców.

19.12.2014 r. w przedszkolu odbyły się Jasełka dla pracowników i dzieci z naszego
przedszkola. Na uroczystość zostali zaproszeni także księża oraz emerytowani
pracownicy naszej placówki. Wspólne śpiewanie kolęd, składanie życzeń i łamanie
się opłatkiem to tradycja, która od wielu lat towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia.

