Współpraca Publicznego Przedszkola nr 1 w Jadownikach z rodzicami i środowiskiem
lokalnym w ramach realizacji projektu
Włączając się w przedsięwzięcie z edukacji regionalnej pt. „Jadowniki wieś moja
i moich kolegów” dzieci z grupy „Motylki” odwiedziły dom swoich dawnych kolegów,
absolwentów przedszkola: Jasia, Zuzi i Karoliny. Głównym celem wyprawy było poznanie
pracy rolników, których dziś w Jadownikach jest niestety znikoma ilość. Gospodarstwo pani
Marty i pana Wojtka pozwoliło dzieciom zobaczyć, a nawet dotknąć bezpośrednio zwierząt,
maszyn, zapachu, trudu rolnika, który jak jego przodkowie utrzymuje się z tego „co ziemia
dała”. Dzieci zobaczyły nowoczesną hodowlę krów mlecznych, narzędzia i maszyny
usprawniające prace na roli i w oborze, dziś już wiedzą , że mleko jest nie od „biedronki” tylko
od krowy.
Mając na celu kształtowanie u naszych podopiecznych postaw prozdrowotnych, oraz
wyrobienie nawyku higienicznego trybu życia dzieci odwiedziły pobliski ośrodek zdrowia oraz
aptekę. Podczas wizyty dzieci uczestniczyły w spotkaniu z panią stomatolog, podczas którego
dowiedziały się, jak prawidłowo dbać o zęby. W gabinecie zabiegowym chętne dzieci zostały
zważone przez panią pielęgniarkę, która następnie pokazała urządzenia i przedmioty potrzebne
jej do pracy. Na koniec wycieczki udaliśmy się do apteki. Tu uczestniczyliśmy
w rozmowie na temat bezpieczeństwa podczas zażywania lekarstw. Farmaceutki oprowadziły
dzieci po aptece a nawet zaprosiły je na zaplecze, gdzie pokazały im jak przechowywane
są lekarstwa. Aby poszerzyć i utrwalić wiedzę maluszków na temat profilaktyki chorób,
starszaki przygotowały dla nich przedstawienie pt.: „Wojna z mikrobami”. Podczas inscenizacji
dzieci dowiedziały się, jak ważne dla zdrowia jest odpowiednie dbanie o higienę osobistą oraz
zachowanie
czystości
w
swoim
otoczeniu.
Dzieciom
bardzo
podobało
się przedstawienie za co nagrodziły małych aktorów gromkimi brawami.
11 grudnia 2013 r. rodzice dzieci z grupy I mieli okazję uczestniczyć w zajęciach
otwartych. Tematem zajęć było: „Zimowe zabawy na śniegu. Zajęcia rozwijające mowę
i myślenie oraz umiejętności plastyczne dzieci”. Podczas zajęć dzieci utrwaliły sobie zasady
bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, bawiły się przy zimowych piosenkach oraz
wykonały kukiełki miękkich bałwanków, które zostały wystawione w przedszkolnej galerii.
31 października 2013 r. przedszkolaki z grupy „Biedroneczki” poznały wygląd, smak
i zapach produktów potrzebnych do zrobienia surówki. Uczyły się jak higienicznie wykonać
potrawę oraz jak bezpiecznie posługiwać się tarką ucierając soczyste jabłka i marchewki.
Bezpośrednie działania pobudziły wyobraźnię i rozwijały procesy poznawcze. Własnoręcznie
wykonana surówka smakowała wszystkim wyśmienicie.

Przedszkolaki zainteresowane nadejściem nowej pory roku jesieni, chcąc poznać
w pełni jej uroki, wraz z nauczycielkami spacerowały po okolicy przedszkola. Podczas wyjść
obserwowały zmiany w przyrodzie, rozmawiały na temat spotkanych zwierząt
przygotowujących się do nadejścia zimy, bawiły się radośnie na świeżym powietrzu,
wykorzystując do tego kolorowe liście. Gdy jesienna pogoda płatała dzieciom figla i padał
deszcz Motylki i Pszczółki pozostawały w przedszkolu, gdzie brały udział w zabawach z „Panią
Jesienią” wesoło tańcząc i śpiewając. Przygotowywały także ozdoby z darów jesieni tj. orzechy,
kasztany, żołędzie oraz wspólnie stworzyły z nich urodzinowy tort.
Już od kilku lat w pierwszych dniach jesieni przedszkolny ogród zamienia się
w miejsce wesołej zabawy, tańców, konkursów i biesiadowania przedszkolaków z wszystkich
grup wraz ze swoimi rodzicami. Tak i w tym roku 9 października jesienne popołudnie stało się
okazją by zaprosić do wspólnej zabawy całe rodziny. Nikt nie mógł narzekać na nudę, gdyż był
to wspaniały dzień pełen słońca i radości. Dzieci mogły wykazać się sprawnością podczas
drużynowych skoków w dal, sztafety, zbieraniu woreczków na czas oraz wyścigu pomiędzy
pachołkami. Jak na piknik przystało nie zabrakło pysznych ciast, ciasteczek, zdrowych napojów
oraz
pieczonej
kiełbasy
z
grilla,
których
można
było
skosztować
w przerwach między konkurencjami sportowymi a pląsami.
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