nr 3/2020/2021
MARZEC
Dwumiesięcznik informacyjno - zadaniowy dla dzieci i rodziców Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy” w Poznaniu

Witamy w naszym przedszkolu!
Tutaj miło i ciekawie spędzicie czas. Razem będziemy podróżować po krajach Unii Europejskiej.
Odwiedzimy Polskę i Holandię.
Jesteśmy Przedszkolem, które zostało wpisane na światową listę Dalton International School
i realizuje założenia Koncepcji Planu Daltońskiego, szerząc nową jakość edukacji.

Edukacja europejska: Z podróży po Holandii
Wybraliśmy się do:
Muzeum Sztuki, w którym zachwyciły nas obrazy
„Słoneczniki” Vincenta van Gogha oraz
„Dziewczyna z perłą” Jana Vermeera van Delft,
Portu w Rotterdamie,
Parku Keukenhof, w którym poznaliśmy przepiękne
tulipany.
Dowiedzieliśmy się o ciekawych
osobach Holandii, m.in. Erazmie
z Rotterdamu – filozofie.

KARNAWAŁOWY BAL TULIPANÓW
W dniach od 8 do 10 lutego br. odbył się w każdym
oddziale Bal Tulipanów. Dzieci w kolorowych strojach
kwiatowych i innych postaci z bajek bawiły się w sali
gimnastycznej
przy
muzyce
holenderskiej.
Dziękujemy Radzie Rodziców za przygotowanie dekoracji.

Edukacja regionalna: Z podróży po Polsce
Dzieci z Oddziału I „Misie” podróżowały wzdłuż Wisły

i zwiedziły:
Tatry,
Kraków, gdzie spotkały Smoka Wawelskiego,
Warszawę.
Dzięki wirtualną spacerom zobaczyły Zamek Królewski,
Syrenkę, Stare Miasto.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W formie prezentu multimedialnego przygotowaliśmy
spektakl muzyczny, pt. „Koncert życzeń dla Babci
i Dziadka”, który został nagrany i przekazany
w formie filmu. Koncert uświetniły zespoły:
„Zaczarowane
nutki”,
„EuroOrkiestra” i „Pląsaki” oraz
koncert
na
skrzypcach
w wykonaniu Hani (oddz. VI).
Koncert
dostępny
na www.p148.poznan.pl

WOMEN’S DAY
Z okazji Dnia Kobiet, Mali Europejczycy
przygotowali
i
nagrali
multimedialny
spektakl
w języku angielskim, pt. „ The Gruffalo”, czyli historia
Gruffalo i małej, dzielnej Myszki. Spektakl uświetnił
występ zespołu tanecznego „Cheerleaders” i flażoletowego
„Zaczarowane nutki”. Dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności językowe.
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci!

TULIPAN – KONKURS PLASTYCZNY
MAMO, TATO!
Zróbmy razem tulipana 3D (symbol Holandii)
termin składania prac – 24.03.2021 r.
miejsce – półki pod domkami informacyjnymi.
Wszystkich przedszkolaków
i rodziców zachęcamy do udziału
w konkursie
i życzymy powodzenia!
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STREFA MAŁEGO KUCHARZA
Paasstol holenderski chleb wielkanocny

MALI EUROPEJCZYCY
serdecznie dziękują
za aktywne włączanie się
w działalność Przedszkola
Mamie Łucji z oddziału I
Mamie Ewy z oddziału II,
Mamie Olgi z oddziału II,
Mamie Oliwii z oddziału II,
Mamie Jasia z oddziału III,
Mamie Macieja z oddziału III,
Rodzicom Ioannisa z oddziału III,
Rodzicom Wiktorii z oddziału III,
Mamie Łukasza z oddziału V,
Mamie Miłosza z oddziału V,
Mamie Neli i Wiktora z oddziału VI,
Mamie Konstantego z oddziału VI,
Mamie Hanny z oddziału VI,
Tacie Hanny z oddziału VI.

XLII SPOTKANIA WIELKANOCNE
31 marca - Jarmark mazurków wielkanocnych
- godz. 14.00 – 17.00 – holl Przedszkola
(zebrane fundusze zostaną przeznaczone
na budowę bieżni w ogrodzie przedszkolnym)
1 kwietnia
✓ Godz. 10.00 – wprowadzenie do świąt
✓ Godz. 10.30 – śniadanie wielkanocne
✓ Godz. 11.00 – 13.00 - gra terenowa
„W poszukiwaniu zająca”

WAŻNE
w tym dniu prosimy o przyprowadzenie dzieci
do godz. 08.30

Dzieląc się jajkiem,
w Wielkanocne Święta,
życzymy
samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech w Was gości.
Dyrekcja
✓

oraz Pracownicy

Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy”

✓
✓
✓

Składniki:

• 500 g mąki
• szczypta soli
• 50 g świeżych drożdży
• 200 ml ciepłego mleka
• 100 g cukru
• 100 g masła stopionego
• 1 jajko (L)
• skórka otarta z jednej pomarańczy
• 200 g marcepanu
• ok. 400-500 g bakalii, w tym: w zdecydowanej większości
dwa rodzaje rodzynek: uprzednio namoczone (na około
godzinę) i osuszone
• mniej więcej w równych proporcjach (a jako całość: od
100 do 150 g): kandyzowane wiśnie (pokrojone) oraz
skórka pomarańczowa (drobno krojona)
na wykończenie: odrobina masła i 4 łyżki cukru pudru
Przygotowanie:
1. Rozetrzeć drożdże z 2-3 łyżkami ciepłego mleka.
2. W dużej misce wymieszać mąkę, sól i cukier, a na środku
zrobić wgłębienie.
3. W osobnym naczyniu wymieszać mleko, stopione masło
(lekko je wcześniej przestudzić) i jajko. Wlać miksturę
do mąki, dodać drożdże i dobrze wszystko wymieszać,
najlepiej drewnianą łyżką.
4. Bezpośrednio w misce zagnieść ciasto, aż stanie się
elastyczne i będzie odchodzić od rąk (około 10 min).
Następnie dodać bakalie i ponownie krótko zagnieść.
Przykryć miskę folią spożywczą i
odstawić
do wyrośnięcia w ciepłe miejsce, na godzinę.
5. Ponownie zagnieść krótko ciasto, przenieść na dużą
blachę wyłożoną papierem do pieczenia i uformować
w spory owal o grubości około 3cm. Stworzyć z
marcepanu gruby wałek, o 1cm krótszy niż uformowany
z ciasta owal. Umieścić na cieście i złączyć dobrze
brzegi, zamykając marcepan w środku.
6. Przykryć ciasto folią spożywczą i odstawić do kolejnego
wyrośnięcia na 30 min.
7. Rozgrzać piekarnik do 175 stopni. Ciasto za pomocą
pędzelka posmarować mlekiem i wstawić do piekarnika.
Piec około 40 minut. Jeśli bakalie na wierzchu będą się
za bardzo przypiekać, przykryć ciasto folią aluminiową.
8. Ostudzić na kratce. Tradycyjnie, chleb należy
posmarować cieniutką warstwą masła i oprószyć obficie
cukrem pudrem.

Smacznego!
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ZAJĘCIA DODATKOWE
Małych Europejczyków

"CHEERLEADERS"
- gimnastyka ogólnorozwojowa przy muzyce
(dzieci 3 – 6 letnie)
Zajęcia muzyczno - ruchowe zwiększenie aktywności fizycznej
dzieci, dbałość o prawidłową postawę
ciała,
koordynację,
sprawność
i elastyczność ruchu. Ćwiczenia
gimnastyczne z wykorzystaniem układu choreograficznego.

„ROBOTYKA

DLA SMYKA”

(dzieci 5 – 6 letnie)
Zajęcia wprowadzają
dzieci
w
świat
robotyki
i programowania. Mali konstruktorzy budują proste roboty
z kolorowych klocków Lego, a następnie ożywiają je przy
pomocy łatwego oprogramowania. Warsztaty Lego WeDo
to przede wszystkim zabawa, uczenie się w przyjazny
sposób.

„LET’S READ”
– bajki w języku angielskim
(dzieci 3 – 6 letnie)
Podczas zajęć nauczyciel czyta fragment
bajki w języku angielskim, następnie
dzieci przenoszą na kartkę papieru jego
treść, w postaci rysunku. Przez miesiąc
każde z dzieci tworzy 4 rysunki – jeden
tygodniowo, które następnie
łączy
w całość, tworząc książkę obrazkową.

„KWADRAT, TRÓJKĄT, KOŁO”
- warsztaty matematyczne
(dzieci 4 letnie)

„SZKICOWNIK MAŁEGO PICASSO”
(dzieci 5 – 6 letnie – uzdolnione plastycznie)
Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności
szkicowania, pracy z instrukcją,
wykorzystywania
różnorodnych
materiałów plastycznych, rozwijanie
sprawności manualnej, twórczego
myślenia, kreatywności i wyobraźni.
Dzieci mają możliwość pracy na
sztalugach
malarskich
oraz
samodzielnego wyboru materiałów
plastycznych, którymi wykonają
pracę.

„PLĄSAKI”- ZESPÓŁ TANECZNY
(dzieci 4 letnie)

Wprowadzanie treści matematycznych poprzez zabawę,
działanie na konkretach i ćwiczeniach praktycznych,
wykorzystanie różne formy aktywności. Dzieci grają w gry
matematyczne, rysują, wycinają, kodują oraz składają
origami.

MAŁY CZŁOWIEK – SILNY UMYSŁ
-myślę, liczę, bawię się”
( dzieci 5 letnie – uzdolnione matematycznie)
Wprowadzanie treści matematycznych poprzez zabawę,
działanie na konkretach i ćwiczeniach praktycznych,
przewyższających podstawę programową. Podczas zajęć
dzieci nabywają umiejętności posługiwania się słowami
określającymi kierunek, położenie, wielkość,
ciężar i objętość. Potrafią określić czas,
wyodrębnić
zbiory,
dokonać
oceny
ilościowej zbiorów, rozpoznawać i nazywać
figury geometryczne. Dzieci uczą się gry
w warcaby, mnożenia przez 2 i 3,
rozwiązywania zadań z treścią.

Dzieci poznają tradycyjne tańce i zabawy wielkopolskie.
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JOGO-ZABAWA DLA DZIECI
Zajęcia
gimnastyczno-relakscyjne,
wzmacniające
układ
kostny,
mięśniowy, oddechowy i krążenia.
Wykonujemy proste asany jogiczne i
ćwiczenia
oddechowe,
zabawy
plastyczne (rysowanie mandali przy
muzyce). Pozycja psa z głową w dół
czy drzewa jest dla dzieci okazją do
świetnej zabawy -.

„FIK MIK – TEATRALNY BZIK”
- warsztaty teatralne
(dzieci 5 – 6 letnie)
Warsztaty teatralne dla dzieci mających predyspozycje
artystyczne. Dzieci uczą się być aktorami, prezentować
siebie na scenie, przygotowują spektakle i aranżacje
piosenek
prezentowanych
w
ramach
Miasteczka
Oświatowego i imprez przedszkolnych.

„MALI EUROPEJCZYCY W ŚWIECIE BAJEK”

- zajęcia czytelnicze
(dzieci 3 – 6 letnie)
Tematyka zajęć: dobre maniery,
tolerancja, życzliwość, miłość,
odwaga,
prawdomówność,
uczciwość, szacunek, przyjaźń.
Zajęcia podzielone są na dwie
części:
I- słuchanie bajki czytanej przez
nauczyciela,
II- rozmowa o treści bajki i pożądanej wartości człowieka
przedstawionej w bajce/zabawa ruchowa/plastyczna.

„EUROORKIESTRA”
– warsztaty instrumentalne
(dzieci 4 – 6 letnie)
Pozwalają dzieciom rozwijać wrażliwość muzyczną
i poczucie rytmu. Umożliwiają naukę gry na instrumentach
perkusyjnych oraz poznawanie utworów muzyki klasycznej,
jej słuchania , przeżywania i przenoszenia na taniec i ruch.
EuroOrkiestra
uczestniczy
w
uroczystościach
przedszkolnych.

„ZACZAROWANE NUTKI” - zespół flażoletowy
(dzieci 5 – 6 letnie)
6-latki
kontynuują
naukę
gry
na
instrumencie. 5latki rozpoczynają swoją przygodę z flażoletami. Zespoły
prezentują
swoje
umiejętności
podczas
uroczystości
przedszkolnych.

„KOLOROWE RURKI”
- nauka gry na Bum bum rurkach
(dzieci 3–4 letnie)
Bum bum rurki to zabawa i gra na kolorowych rurkach.

„MALI EKO – PRZYRODNICY”
(dzieci 5 – 6 letnie)

Dzieci uczą się nazywać dźwięki, kształtują poczucie rytmu,
a także doskonalą umiejętności matematyczne: utrwalają
nazwy kolorów, posługują się liczebnikami porządkowymi.

Mali eko – przyrodnicy w przedszkolu
zajmują się ogrodem przedszkolnym.
Jesienią grabią liście, zimą wykonują
doświadczenia, dokarmiają ptaki, wiosną
sieją warzywa, i pielęgnują ogródki
przedszkolne
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„COPERNIKIDS”
– warsztaty naukowe

UWAGA !

Doświadczenia i eksperymenty dla dzieci

Mali wolontariusze zapraszają do kolejnej akcji

z zakresy fizyki, chemii i biologii

„Opatrunek na ratunek”,

(dzieci 4 – 6 letnie)
Zajęcia pełne są wiedzy i doświadczeń z zakresu fizyki,
chemii i biologii. Dzieci eksperymentują,
wykonują
ciekawe zadania i pokonujemy inspirujące wyzwania.
Podczas zajęć mają możliwość poznania nie tylko świata
przyrody,
ale uczą się
zasad
bezpiecznego
i odpowiedzialnego zachowania się w laboratorium.

pomocy innym:

dla potrzebujących z Afryki,
organizowanej przez Fundację
Redemptoris Missio
Artykuły: bandaże, plastry, gazy i inne środki
medyczne można przynosić
do dnia 31 marca 2021 r.

DOŁĄCZ DO NAS!

„ZABAWY Z PIŁKĄ”
Odbywają się na dwóch poziomach wiekowych:
Reprezentacja Małych Europejczyków – dzieci 5-6

DYŻUR
WAKACYJNY 2021

letnie, przygotowanie drużyny do zawodów sportowych.
Dzieci 4-5 letnie –
zabawy z piłką

28 lipca 2021 r do 31 sierpnia 2021 r.
Z dyżuru mogą korzystać tylko dzieci z placówki.
Przedszkole będzie funkcjonowało w reżimie sanitarnym
zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii
COVID-19 obowiązującymi w Przedszkolu nr 148
„Mali Europejczycy ”w Poznaniu.

KLUB MAŁEGO WOLONTARIUSZA
MAŁA ISKIERKA
Wolontariat przybliża dzieciom
ideę pomocy potrzebującym.
współdziałają
Wolontariusze
z organizacjami społecznymi
działającymi
na
rzecz
potrzebujących. Zakończyliśmy
akcję „Ile waży św. Mikołaj?”,
podczas której zbieraliśmy bilon
dla potrzebujących dzieci.

Placówka czynna od godziny 6.30 do 17.30.
Nie obowiązuje aktualny przydział dzieci do oddziału.
O przydziale dziecka do oddziału będą decydowały zadeklarowane
godziny pobytu.

Zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny , w tym : wypełnioną
kartę zapisu dziecka podpisaną przez obojga rodziców/
prawnych opiekunów należy:
- przesłać skan dokumentów i zapisanych w PDF na adres:
p148@poznan.interklasa.pl (za potwierdzeniem);
- złożyć osobiście (do skrzynki podawczej)

DO 31 MARCA 2021 R.
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Pokoloruj pisankę według kodu:
7 – żółty
8 – zielony
9 – niebieski
10 – pomarańczowy

2 +8

10 - 3

4 +5

1 +7

10 + 0
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