Czerwiec u Elfów

Wiedząc, że jest to nasz ostatni wspólnie spędzony miesiąc,
postanowiliśmy w upalne czerwcowe dni przede wszystkim wspólnie się
bawić, uczyć, rozrabiać - między innymi na placu zabaw. W związku z tym
najpierw
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Omówiliśmy

podstawowe prawa dzieci zawarte w dokumencie zwanym Konwencją o
Prawach Dziecka oraz dowiedzieliśmy się, co to jest UNICEF. Wiele radości
sprawiła nam nauka „Piosenki indiańskiej”, gdyż mogliśmy przy niej odtańczyć
indiański taniec przy ognisku i zapolować na bizony:)
Rozmawialiśmy także na temat „Dlaczego ludzie pragną pokoju?” i doszliśmy
do wniosku, że jest on nam potrzebny tak jak inne wartości: szacunek,
miłość, przyjaźń… Postanowiliśmy starać się żyć wg powiedzenia „Przyjaciele
naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi”.
W tym tygodniu miało miejsce bardzo miłe wydarzenie: wystąpiliśmy na
deskach cieszyńskiego Domu Narodowego w konkursie „Z
piosenką

weselej”,

którego

organizatorem

było

Przedszkole nr 16. Podziękowanie i gratulacje za
występ otrzymali Karolek oraz śpiewający w duecie
Marysia

z

Nikodemem,

Kubuś

z

Mateuszkiem, zaś

pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymali Bartosz z Judytą wykonujący
utwór „Co z Ciebie wyrośnie?”. Naszych finalistów można było zobaczyć na
płycie rynku 14 czerwca, kiedy to otworzyli swoim wykonaniem Święto
Trzech Braci.
W kolejnym tygodniu czerwca przeszliśmy do tematu „Poznajemy różne
zawody”. W wyniku naszych rozmów, wymiany własnych doświadczeń i
obserwacji oraz analizy wiersza J. Tuwima pt. „Wszyscy dla wszystkich”,
doszliśmy do wniosku, że każdy zawód jest potrzebny, aby mógł istnieć
drugi. Przybliżyliśmy sobie nawet historię powstawania chleba – od samego
ziarenka. Wiedząc, ile ludzi pracuje na to, byśmy mogli zajadać się naszym
ulubionym rodzajem pieczywa ( okazało się, że Elfiki uwielbiają rogale i
pączki:), zapamiętaliśmy sobie, by zawsze szanować pachnące wypieki.
Poszerzaliśmy również nasz słownik o zdrobnienia słowa chleb, a także
rozwiązywaliśmy zagadki literowe. Posmakowaliśmy słodkich rogalików
maślanych oraz chałki. Po ćwiczeniach w naszych podręcznikach pobawiliśmy
się w rolników, kierowców itp. ilustrując drogę ziarenka do bochenka.
Końca kolejnego tygodnia wyczekiwaliśmy z niecierpliwością – miała wtedy
odbyć się Zielona Noc. Ale wcześniej rozmawialiśmy o tym, co możemy
zobaczyć, usłyszeć

i poczuć na łące. Pokusiliśmy się nawet o wykonanie

własnej łąki, korzystając z metody Edukacji Przez Ruch: kreśliliśmy
rytmiczne kreski i fale przy spokojnej muzyce, a następnie palcami
malowaliśmy przepiękne niezapominajki nad rzeczką. Później nie zostało nam
już nic innego, jak tylko dorysować gdzieniegdzie owady, żaby i słońce i już
mogliśmy cieszyć swoje oczy jakże sielskim widokiem.

A gdy już wróciliśmy z łąki, to trafiliśmy prosto na Zieloną Noc do
przedszkola. Ach, co to była za noc! I ile emocji było z nią związanych! Już
od samego wejścia dzieci skakały i piszczały z radości, że będą mogły
buszować po nocy w salach przedszkolnych. A zaczęło się tak - od złożenia
przysięgi:

My, przedszkolaki, przysięgamy tego wieczoru i nocy być odpowiedzialni,
prezentować pogodę ducha, dobry humor i okrutną chęć zabawy. Nie
będziemy marudzili, narzekali, płakali i pokażemy wszystkim, jacy
jesteśmy wspaniali. Przysięgamy!
... i opieczętowania kartki z jej treścią kciukiem umoczonym w paście do
zębów. Trzeba przyznać, że pasta okazała się być ostra w smaku, co
pieczołowicie sprawdziły niektóre dzieci. Kolejnym punktem programu był
słodki poczęstunek – próbowaliśmy różnych wypieków naszych mam (za które
serdecznie jeszcze raz dziękujemy!:) Wtedy nadszedł czas na wykonanie
pamiątkowych zdjęć – z tą różnicą, że sami je rysowaliśmy. Prace wykonane
na małych kartkach nakleiliśmy na arkusz szarego papieru, który z kolei

wywiesiliśmy w szatni. Potem udaliśmy
się pohasać troszeczkę na naszym
przedszkolnym placu zabaw i udaliśmy
się na spacer. Podczas przechadzki
spotkała nas niemała niespodzianka –
tata naszych koleżanek zaprosił nas do
ogródka. A tam – znowuż mieliśmy
zabawy: z piłką, na huśtawkach, na
bujakach, w namiocie… Panie zastanawiały się skąd mamy tyle siły na to
bieganie! Z żalem opuściliśmy ogródek (dziękujemy za poświęcony czas!
Rodzicom Gosi i Judytki:), by posilić się kolacją – parówkami. Po wieczornej
toalecie i myciu ząbków wyposażeni w latarki udaliśmy się z powrotem do
naszej sali na przedszkolną dyskotekę. Po niej bawiliśmy się dobre pół
godziny klockami – waflami układając różne budowle (zamki, pojazdy…).
Wtedy już niektórym z nas zaczęły zamykać się oczy. Bartuś, Filipek oraz
Oliwia zasnęli zaraz po ułożeniu głowy na poduszce, a najwytrwalsi obejrzeli
do końca bajkę pt.: „Disco robaczki ”. Pomimo obietnic niektórych dzieci, że
nie zamierzają zmrużyć oka, żadne z nich nie dotrzymało słowa ;) Niektórzy
chrapali, inni wpychali się na materace sąsiadów, jeszcze inne Elfy
opowiadały przez sen o trudach wieczoru. I tak obudziliśmy się rano i
rozpoczęliśmy poszukiwanie ubrań.
Okazało się, że nasze Panie spłatały nam zielononocnego psikusa! Na
szczęście udało się każdemu odnaleźć części swojej garderoby. Wtedy też
przeszliśmy do ostatniego punktu programu - śniadania. Niektórzy tak długo
leniuchowali, że odpuścili śniadanie i udali się prosto do domu z rodzicami.

Wszyscy jednak zgodnie stwierdziliśmy, że takich nocy mogłoby być w życiu
przedszkola o wiele więcej.  Tylko kiedy nasze Panie by to odespały;) ?
W ostatnim tygodniu niezwykle upalnego czerwca opowiadaliśmy sobie
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dekoracje na zajęciach metodą Edukacji Przez
Ruch – na szarym papierze rysowaliśmy linie
faliste przy spokojnej muzyce, po czym arkusze
te zostały podarte na pasy, z których powstały
morskie fale i nadmorskie niebo. Następnie
wykonaliśmy
papierowe
żaglówki techniką origami, a na końcu
pozostało nam tylko przykleić je na falach
naszego morza.
Oprócz

tego

wytrwale

powtarzaliśmy

wierszyki i piosenki przygotowywane na
uroczystość zakończenia roku szkolnego
oraz nasz specjalny taniec. Kiedy w końcu nadszedł piątek, byliśmy niezwykle
podekscytowani, gdyż już rano odwiedziły nas dzieci ze wszystkich grup i
pożegnały nas piosenkami, tańcami oraz wręczyły własnoręcznie wykonane
upominki. Mieli nas także odwiedzić zaproszeni uprzednio goście: nasi
rodzice, panie z kuchni i salowe oraz nauczycielki. Nie mogło oczywiście
zabraknąć p. Magdzi, która ze swadą przywitała wszystkich zgromadzonych.

Następnie przedstawiliśmy nasz program artystyczny, bogaty w wiersze o
tegorocznych absolwentach, naszych nauczycielach i paniach z obsługi. Były
piosenki w języku angielskim i polskim, brawurowy taniec z patyczkami oraz
liczne podziękowania i gratulacje. Ponadto Paulinka i Karolek zagrali nam
pięknie na instrumentach (fortepian i flet) wybrane przez siebie melodie.
Absolwenci zostali obdarowani licznymi dyplomami, a wszyscy dostali
dyplomy z zajęć logopedycznych i z języka angielskiego. Wszyscy pracownicy
przedszkola, którzy przez te cztery lata opiekowali się nami, zostali
obdarowani
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Rodziców

–

dziękujemy! Nie obyło się bez wzruszeń, pamiątkowych zdjęć i obietnic, że
absolwenci czasem do nas zajrzą, aby opowiedzieć, czy warto iść do
szkoły...:) Haniu, Judytko, Małgosiu, Olu, Basiu, Paulinko, Katiu, Karolku,
Sangyeonie, Filipku, Bartku, Arturku, Szymku, Mateuszku – będziemy z
niecierpliwością oczekiwać na te odwiedziny! Tymczasem dziękujemy za ten
wspólnie spędzony w przedszkolu czas i życzymy sukcesów w przygodzie ze
szkołą.
UDANYCH WAKACJI:)

Poznaliśmy wiersze:

Odejdą chłopcy co chętnie bawili się z nami: Karol i Sangyeon, co uśmiech na
twarzach często mieli, pięknie sprzątali i zawsze obiad dojadali.

Bartek, Mateusz i Szymon – oni to zawsze mieli chęć do zabaw i psot, ale też
ogromny zapał do pracy posiadali.

Artur, Filip to przedszkolacy, co potrafili cały dzień pięknie zachowywać
się, budowali największe zamki i figle czasem płatali pani.

Odejdą także dziewczynki wielkie psotnice: Hania i Judyta, co nie dawały
sobie w kaszę dmuchać, choć pań potrafiły słuchać.

Gosia, Ola oraz Katia, które nieraz prace wszelkie dobrze wykonały i
bajek chętnie wysłuchiwały.

Paulina i Basia bardzo ciekawskie dziewczynki, co wiedzieć wszystko chciały
i wiedzą nas zarażały.

Poznaliśmy piosenki:

„Piosenka indiańska”

1. My jesteśmy Indianami,
wigwam naszym domem jest.
Polujemy na bizony, nawet kiedy pada deszcz.
/Uuuuuuuuuuu/x4

2. A gdy już ognisko płonie, wódz indiański daje znak.
Wszyscy głośno klaszczą w dłonie i zatańczą właśnie tak.
/Uuuuuuuuuuu/x4

„Przedszkole ulubione”

1.My do szkoły nie pójdziemy,
nie pójdziemy, nie pójdziemy,
wszyscy tutaj zostaniemy, zostaniemy tu.
Tutaj panie nasze miłe,
nasze miłe, nasze miłe,
tutaj czas beztrosko płynie, miło płynie nam.
Przedszkole, przedszkole,
ulubione miejsce moje.
Tu chcę zostać jeszcze trochę,

zanim pójdę w dalszą drogę.
2.My do szkoły nie pójdziemy,
nie pójdziemy, nie pójdziemy,
Wszyscy tutaj zostaniemy, zostaniemy tu.
Tutaj wszyscy o nas dbają ,
o nas dbają, o nas dbają,
tutaj wszyscy nas kochają, tak kochają nas.
Przedszkole, przedszkole,
ulubione miejsce moje.
Tu chcę zostać jeszcze trochę,
zanim pójdę w dalszą drogę.

„Polka fasolka”

1. Co tam sadzi pan Jeremi? Sadzi w polu fa-so-lę!
Po ziarenku bęc – do ziemi: „Jaki – taki plon zbiorę!”
Ref.: Do re mi, fa so la, fa so la si do!
Do re mi, fa so la, fa so la so fa!
2. Już po tyce w górę pnie się wesolutka fa-so-la!
Pan Jeremi worek niesie: „Hop, fasolo do wora!”

Ref.: Do re mi...
3. Prosi żonę pan Jeremi:„Żono łuskaj fasolę
i fasolę gotujże mi, zanim wrócę na pole!”
Ref.: Do re mi...

ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW
W ostatnim miesiącu nauki języka angielskiego nasza uwaga skupiona była na
powtarzaniu piosenek, słówek i wyrażeń, których mogliśmy się nauczyć w ciągu całego
roku. Nasze zajęcia poświęcone były konkursom na znajomość piosenek i słówek. Na
wszystkich uczestników konkursów czekały słodkie nagrody- cukierki. Ponieważ zbliżał
się czas wakacji, nasze tematy rozmów dotyczyły właśnie tego pięknego beztroskiego
czasu; odgrywaliśmy scenki sytuacyjne oparte na historyjce obrazkowej
przedstawiającej wyjazd dzieci na wakacje i zastanawialiśmy się co będzie nam samym
potrzebne na wakacyjny wyjazd. Nasze ostatnie spotkania były również czasem kiedy
mogliśmy dokończyć prace w naszych książeczkach pracy.
NEW SONG:
Hurrah! Hurrah!
It’s a hot sunny day.
Hurrah! Hurrah!
Let’s pack the bags and go for holiday.

