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POLIGLOTKOWY
KWIECIEŃ
W tym numerze:
Mały ogrodnik - czyli jak
Poliglotki radzą sobie z
roślinami i dbają o nie.
„Przyjaźń to skarb” -

relacja z przedstawienia
Teatru Gargulec, który był
gościem w naszym
przedszkolu.

Straż zwierząt - wizyta
straży dla zwierząt oraz
zbiórka żywności.
Dzień Ziemi - czyli jak
zbiorowość Małego
Poligloty łączy siły i sadzi
kwiaty.
Eksperymenty kontynuacja serii zajęć,
podczas których dzieci
robią różnego rodzaju
doświadczenia i dostają
odpowiedzi na nurtujące
je pytania.
English theatre -ćwiczymy
i ćwiczymy, zobaczymy co
z tego będzie! :)

Kolejny miesiąc za nami…

A wraz z nim wydarzenia, które zaplanowaliśmy na
kwiecień. Były to między innymi: wizyta Teatru Gargulec
i przedstawienie pt. „Przyjaźń to skarb”, spotkanie ze
Strażą dla zwierząt czy też Dzień Ziemi, który przerodził
się w wielkie rodzinne świętowanie. Co jeszcze spotkało
nas w mijającym miesiącu? Zapraszamy do lektury :))

Mały ogrodnik - czyli, Poliglotki i sadzonki!#
Kwiecień to idealna pora do wszelkiego rodzaju
zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie. Pod wpływem
czytanki z naszym ulubionym bohaterem - zajączkiem
Kiciusiem, postanowiliśmy, że stworzymy nasz własny
„parapetowy” ogródek. Pod czujnym okiem cioci
Śnieżki, dzieci przygotowywały foremki i doniczki na
kwiaty, warzywa, a następnie sadziły roślinki. Kolejne
dni były pełne niecierpliwości, ponieważ wszyscy
czekali na pierwsze oznaki wzrostu roślin. Radości nie
było końca gdy obaczyliśmy, że nasze sadzonki powoli
wykluwają się z ziemi i rosną.
Obecnie każdy może je
podziwiać na naszym parapecie.)
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„Przyjaźń to skarb” - czyli wizyta Teatru Gargulec!#
Co tak naprawdę jest w życiu
najważniejsze? Takie pytanie
często zadajemy sobie
każdego dnia. Przy pomocy
fantastycznych aktorów z
Teatru Gargulec, dzieci
mogły się przekonać, że nie
ma nic ważniejszego niż
przyjaźń i jest to nasz
tytułowy skarb. Razem z
bohaterami przedstawienia
(lisem, borsukiem i krasnalem), wybraliśmy się w fascynującą wędrówkę po lesie,
podczas, której odkryliśmy czym jest poszukiwany skarb. Przedstawienie były
fantastyczne, a dzieci zadowolone, ponieważ mogły brać czynny udział w spektaklu.
Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy :))

Spotkanie ze strażą dla zwierząt oraz zbiórka żywności dla pupili!#
Razem z naszymi Poliglotkowymi Rodzicami po raz kolejny zaangażowaliśmy się w
zbiórkę żywności dla zwierząt. Tym razem naszym celem była Straż dla zwierząt, która
znajduje się w Grodzisku Mazowieckim. Dodatkowo zaprosiliśmy reprezentanta
straży, który przyprowadził ze sobą pupila - był to słodki piesek o imieniu Sami.
Podczas tego spotkania, dzieci mogły dowiedzieć się kilku ważnych informacji, m.in.:
jak dbać o zwierzęta, czym należy je karmić, a czego nie wolno robić. Obecność psa
była bardzo ekscytującym wydarzeniem dla dzieci, a rodzicom którzy dołączyli się do
zbiórki SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!)

English cinema & eksperymenty!#
W dalszym ciągu kontynuujemy nasz cykl
kinowy, podczas którego dzieci ćwiczą naukę
jęz. angielskiego, oglądając różnego rodzaju
filmy/bajki w tym języku. W tym miesiącu
Poliglotki miały okazję zobaczyć serie
filmików pt. „Magic English” oraz „Super
Simple Song”. )
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Jeśli chodzi o eksperymenty, tym
razem doświadczyliśmy spotkania z
wyjątkowo żarłocznym papierem,
który połyka i tworzy nowe kolory
oraz sympatyczną mieszanką barw.
Poliglotkowa ciekawość została
zaspokojona :))

Dzień Ziemi - wielkie rodzinne święto w Małym Poliglocie.#
22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, z tej też okazji postanowiliśmy
zadbać trochę o nasze przedszkolne

otoczenie. Razem z rodzicami stworzyliśmy
dywan kwiatowy, który ozdabia teraz nasz
poliglotkowy ogród. Dzieci miały wielką
frajdę, ponieważ wraz z
rodzicami mogły kopać
dołki, sadzić kwiaty oraz
podlewać je. Oprócz
tworzenia dywanu
kwiatowego na
wszystkich czekały
pyszne przekąski w
postaci pieczonych
ziemniaków, kiełbasek
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oraz chleba. Był to wyjątkowy, rodzinny dzień, który jeszcze nie 8raz pojawi się w
naszych comiesięcznych wydarzeniach. Myślę, że poniższe zdjęcia w pełni oddają
klimat, jaki panował podczas tego dnia.)

Gdzie ta wiosna?#
Na kwiecień zaplanowaliśmy także wycieczkę w poszukiwaniu wiosny, niestety z
powodów niezależnych od nas (pogoda), musieliśmy ją przełożyć na późniejszy termin.
Jak to się umówi co się odwlecze to nie uciecze, tak więc z niecierpliwością czekamy
na poprawę pogody!)
ENGLISH
CORNER#
Wiosna to czas,
kiedy częściej
organizujemy
wypady na działki
czy do lasu. )
Warto czas
spędzany z dziećmi
w samochodzie
wykorzystać na
wspólne słuchanie )
i śpiewanie
angielskich
piosenek. Jedna
z ulubionych
dziecięcych
piosenek specjalnie
dla Was razem ze
słowniczkiem.)
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The Wheels On The Bus!
The wheels on the bus go round and round.
Round and round. Round and round.
The wheels on the bus go round and round.
Round and round.
Good. Now the door.
The door on the bus goes open and shut.
Open and shut. Open and shut.
The door on the bus goes open and shut.
Open and shut.
Uh-oh, it's raining.
The wipers on the bus go swish, swish,
swish.
Swish swish swish. Swish swish swish.
The wipers on the bus go swish swish swish.
Swish swish swish.
The horn.
The horn on the bus goes beep beep beep.
Beep beep beep. Beep beep beep.

The horn on the bus goes beep beep beep.
Beep beep beep.
The people go up and down.
The people on the bus go up and down.
Up and down. Up and down.
The people on the bus go up and down. Up
and down.
The babies are crying.
The babies on the bus go wah wah wah.
Wah wah wah. Wah wah wah.
The babies on the bus go wah wah wah.
Wah wah wah.
What do the mommies and daddies
say?
The mommies on the bus go, "Shhh shhh
shhh."
"Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh."
The daddies on the bus go, "Shhh shhh
shhh. Shhh shhh shhh."
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