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Marzec za nami.
W tym miesiącu okazji
do świętowania byĿo
naprawdę wiele. Jeśli
jesteście ciekawi co
dziaĿo się w MaĿym
Poliglocie, zapraszamy
do lektury.
Spragnieni wiedzy,
m a r z e c
W TYM NUMERZE
rozpoczęliśmy
M.IN.:
ek sper ymentami.
- WARSZTATY
WIELKANOCNE
Tego dnia Poliglotki
- DZIEŃ ŚW. PATRYKA
dowiedziaĿy się
- ENGLISH THEATRE
kilku informacji na
- OPEN DAY
temat roślin.
Miedzy innymi, mówiliśmy o tym,
że woda jest niezbędna dla życia roślin oraz jak wygląda
picie wody u roślin. Aby sprawdzić zdobytą wiedzę,
postanowiliśmy zafarbować na kolorowo wodę sĿoikach
oraz „napoić” nią liście kapusty pekińskiej. Po paru
dniach, bacznie obserwując liście, zanurzone w sĿoikach
zobaczyliśmy, że niektóre z nich zafarbowaĿy się na kolor
wody jaka byĿa w sĿoikach. Radość dzieci nie znaĿa granic,
gdy okazaĿo się, że eksperyment w dużej części udaĿ się :)
W tym samym tygodniu, dzieci miaĿy okazje spotkać się z zupeĿnie nowym wyzwaniem,
jakim byĿ cykl zajęć „english theatre”. Podczas tego cyklu Poliglotki miaĿy okazje szlifować
język angielski oraz poszerzać zdolności aktorskie. Tego dnia dzieci zmierzyĿy się z pewną
baaardzo gĿodną gąsienicą, a następnie same stworzyĿy podobną!
„The very hungry caterpillar” na pewno na dĿugo zapadnie dzieciom w pamięci jako
ciekawe i peĿne wrażeń doświadczenie.
www.malypoliglota.pl

GOŚĆ W
PRZEDSZKOLU
W marcu nasze przedszkole
odwiedziĿo wiele osób. Jako
pierwsza, odwiedziĿa nas Pani
pielęgniarka. Cóż to byĿa za
atrakcja! Dzieci miaĿy okazję
poznać ( i dotknąć!)
podstawowy ekwipunek
lekarski. ByĿy to m.in.
narzędzia potrzebne przy
wszelkiego rodzaju zabiegach,
bandaże, stetoskop i wiele,
wiele innych. Oprócz tego typu

ciekawostek, dzieci
dowiedziaĿy się także kilku
podstawowych informacji
związanych z udzielaniem
pierwszej pomocy oraz jak
zachować się w sytuacji, gdy
coś się komuś stanie.
Uwielbiamy sytuacje, gdy
dzieci, poprzez zabawę,
przyswajają ważne
informacje :)
https://scontentwaw1-1.xx.fbcdn.net/hphotosxal1/v/

MaĿy
Poliglota
i „Kosmiczna
przygoda”
Trzeci tydzień marca
obfitowaĿ w kolejne wizyty
ciekawych osób. T ym
razem MaĿy Poliglota
ugościĿ w naszych
skromnych progach
prawdziwy teatr! Dzięki
Teatrzykowi Gargulec
przenieśliśmy się w
magiczny świat kosmosu.
Dzieci miaĿy okazję
zobaczyć kosmicznie
ś m i e s z ny i e d u k u j ą c y
spektakl o obrotach ciaĿ
niebieskich. Razem z
szalonym naukowcem i
jego
gapowatym
pomocnikiemrobotem
dzieci „poleciaĿy” w
kosmos, gdzie przygoda
goniĿa przygodę. Efektem
www.malypoliglota.pl

końcowym przedstawienia
byĿo to, że dzieci
zrozumiaĿy co to jest i jak
dziaĿa UkĿad SĿoneczny. Na
chwilę mogĿy, także same
zamienić się w planety.

!
„Wszechświat -

wszystko, co fizycznie
istnieje: caĿa
przestrzeń, czas,
wszystkie formy
materii i energii, oraz
prawa fizyki.”

t35.0-12/12050846_110386449
9632904_40802324_o.jpg?
oh=a5a5e309871f79b1a02f5d62
ef9b7daf&oe=57056CC3
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Dzień
św. Patryka oraz
wizyta w Szkole
Muzycznej…
17 marca nasze przedszkole ogarnęĿa prawdziwa, zielona gorączka! Wszystkie dzieci tego
dnia miaĿy za zadanie ubrać się na zielono. W ten sposób świętowaliśmy Dzień św. Patryka
patrona Irlandii.

DZIEŃ ŚW. PATRYKA - irlandzkie
święto narodowe i religijne
obchodzone 17 marca, święto
patrona Irlandii.
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WIZYTA W SZKOLE MUZYCZNEJ W
GRODZISKU MAZOWIECKIM
Jeszcze tego samego dnia
wyruszyliśmy w podróż do SzkoĿy
Muzycznej, gdzie odbywaĿy się
koncerty związane z corocznymi
egzaminami. Dziec byĿy
zachwycone! Oprócz ekscytacji
związanej z wycieczką do
nowego miejsca, miaĿy okazje
przyjrzeć się (i usĿyszeć) z
bliska, jak wyglądają
różnego
rodzaju
instrumenty.

www.malypoliglota.pl

OPEN
DAY - czyli, zobaczcie rodzice

jak świetnie bawimy się podczas
nauki języka angielskiego!
22 i 23 marca byĿy dniem wyjątkowym w MaĿym Poliglocie. Tego dnia,
postanowiliśmy zorganizować dla naszych rodziców dzień otwarty, podczas
którego mieli okazję wejść na zajęcia jęz. angielskiego, podpatrzeć jak sobie
radzą ich pociechy w kontakcie z obcym językiem oraz wziąć czynny udziaĿ
w zajęciach. Przez caĿy ten czas towarzyszyĿy nam muzyka, aktywności
fizyczne i mnóstwo sĿówek. Czasem wręcz mieliśmy wrażenie, że dzieci
wiedzą więcej od nas! Frekwencja dopisaĿa, a komentarze rodziców, po
zajęciach, nie pozostawiaĿy żadnych wątpliwości, że pomysĿ byĿ świetny
i należy to powtórzyć.

Co zrobić, żeby mieć uczniów zdolnych, pracowitych,
pojętnych i zawsze chętnych do współpracy?
To jest bardzo proste i nie wymaga czarów!
Po pierwsze, musimy przyciągnąć uwagę dziecka, potem zatrzymać
ją jak najdłużej, a wreszcie sprawić, żeby dziecko za nami zatęskniło,
wtedy entuzjazm dzieci będzie trwać w nieskończoność!
Mózg selekcjonuje informacje, które do niego spływają, zachowuje
tyko te które uzna za interesujące i przydatne na później.
Dlatego więc musimy sprawić, żeby dziecko nas zauważyło! Nic nie
sprawdza się tak dobrze jak utrzymanie zajęć w atmosferze śmiechu i
dobrej zabawy. Dlatego zawsze się czemuś dziwię, coś mnie złości, nie
słyszę dobrze, przekręcam słowa.
Dzieci nie tylko lubią się śmiać, są też ciekawe świata
i
naturalnie pragną zgłębiać interesujące je zagadnienia. Niestety też
szybko się nudzą. Dlatego warto sprawiać dzieciom wyzwania,
wykorzystywać ich naturalną potrzebę ruchu, współzawodnictwa, czy
naśladownictwa. Jednym słowem ambitne zadania i różnorodność treści i
formy sprawią, że dziecięca uwaga zostanie z nami na dłużej.
Pamiętajmy też, że dzieci są bardzo wymagającym odbiorcą. Z wiara
i ufnością odnoszą się do nas i tego czego chcemy je nauczyć, ale jeśli
zmęczymy je tematem, albo nie zadbamy
o atrakcyjność
wykorzystywanych materiałów czy pomocy, już po nas! Dlatego ja zawsze
kończę zajęcia ulubiona grą lub zabawą dzieci, często zaskakuje je
nowymi pomysłami, czy pomocami.
No i to o czym niby wszyscy wiemy, a co ciągle nas zaskakujeentuzjazm dzieci, ich zapał i zaangażowanie są odbiciem naszego
nastawienia do pracy z nimi. Dzięki obecności neuronów lustrzanych
dzieci zarażają się naszą pasją, entuzjazmem czy zainteresowaniem, bo
właśnie te neurony reagują na to co dziecko obserwuje u otaczających je
ludzi. Zarażajmy więc entuzjazmem, bawmy się dobrze, a z pewnością
efekty dzieci nas mile zaskoczą.
Justyna Nowakowska
Mały Poliglota Dream Team
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a pig
a snake

a cow
a rhino
a horse

a duck
a sheep

a rooster

a bird
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a lion
a hippo
a zebra

a giraffe
an elephant
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a horse

a cow

a giraffe

a duck
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Kurczaki,
króliki, baranki i
jajka…
Czy wiecie gdzie w Wielką Sobotę organizowany jest miejski pochód, któremu
przewodzi lokalny rzeźnik?
W Irlandii. A najciekawszy jest fakt, że ów rzeźnik niesie zawieszonego na kiju śledzia,
którego mieszkańcy biją kijami, paĿkami i czym popadnie. Tak zmaltretowany śledź
symbolizujący post zostaje wrzucony do rzeki. Następnie rzeźnik nakĿada na ten sam
kij udekorowany kwiatami barani udziec, który ma zwiastować czas ucztowania.
A gdzie z okazji Wielkanocy nosi się ogromne, świątecznie udekorowane
kapelusze?
W USA. Co roku kobiety i dzieci stają do konkursów, w których wybiera się najpiękniej
udekorowane świąteczne nakrycie gĿowy. Na barwnych kapeluszach pojawiają się jajka,
króliki, kurczaki i wiele innych ozdób.
Gdzie zwyczajem wielkanocnym jest wypiekanie chleba zwanego cheorek?
W Armenii. Ormianie wierzą bowiem, ze gdy Matka Boska staĿa pod krzyżem
Chrystusa, miaĿa przy sobie chleb, który zostaĿ zabarwiony na czerwono przez krew
Zbawiciela.
A gdzie można byĿo spróbować pysznego, drożdżowego zająca?
W MaĿym Poliglocie oczywiście!
W ostatnim tygodniu przed Wielkanocą
w MaĿym Poliglocie zapanowaĿa świąteczna
atmosfera. W naszym wiosennym kąciku,
czekaĿ na rodziców poczęstunek w postaci
drożdżowego ciasta oraz maĿe upominki.
CaĿy tydzień Poliglotki dzielnie tworzyĿy
wszelkiego rodzaju ozdoby związane z
Wielkanocą (pod czujnym okiem
cioci Tatiany). Myślę, że wszyscy rodzice
będą musieli przyznać, że ich domowe
zbiory prac plastycznych pociech,
znacząco się powiększyĿy :)
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