
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 Portugalię.

Jesteśmy Przedszkolem, które zostało wpisane na światową listę Dalton International School
i realizuje założenia Koncepcji Planu Daltońskiego, szerząc nową jakość edukacji.

Edukacja europejska

Mali Europejczycy kontynuują podróż 
po Portugalii. W grudniu poznali ciekawe tradycje
i zwyczaje związane z obchodami Świąt Bożego
Narodzenia oraz witania Nowego Roku w tym
kraju. Dzieci wysłuchały ciekawostek
o portugalskiej architekturze, m.in. azulejo -
ceramicznych płytkach zdobiących większość
portugalskich budynków, sztuce - malarkach i ich
pracach, muzyce - fado, znanych portugalskich
piosenkarzach i piosenkarkach, wydarzeniach
takich jak: Noc Świętojańska (Festa de São João)
i tourada - walka z bykiem. Dzieci poznały
portugalskich odkrywców (Vasco da Gama,
Ferdynand Magellan) oraz ich dokonania,
dowiedziały się także, że do Portugalii przynależą
archipelagi wysp - Madera i Azory, a największą
miłością Portugalczyków jest piłka nożna
i wspieranie swojej reprezentacji, na której czele
stoi Cristiano Ronaldo pochodzący właśnie
z Madery. W lutym odbył się również
karnawałowy bal maskowy, a przedszkole
udekorowane zostało portugalskimi akcentami.

Edukacja regionalna

W ostatnich miesiącach dzieci z oddział I “Misie”
podążyły śladami smoka wawelskiego,
który zaprowadził je do Krakowa. Podczas
wirtualnego spaceru zobaczyły Wawel, pomnik
smoka, Sukiennice oraz kościół Mariacki,
wysłuchały również hejnału mariackiego.
W marcu poznały miasto
Mikołaja Kopernika - Toruń.
Dowiedziały się, z czego
słynie to piękne miasto oraz
co to jest planetarium. Przed
Misiami jeszcze kilka
ciekawych miejsc
do zobaczenia. Jak zwykle,
nie możemy się doczekać!

Dzień Babci i Dziadka

W styczniu, cała nasza uwaga skupiona była
na przygotowaniu i nagraniu niespodzianki
dla naszych ukochanych Babć i cudownych
Dziadków. Efektem naszej pracy był filmik,
który wraz z życzeniami, przekazaliśmy naszym
bliskim. Każde dziecko przygotowało również
własnoręcznie prezent, który z pewnością był
miłym akcentem. Mamy nadzieję, że kolejne
święto Babci i Dziadka będziemy mogli wspólnie
spędzić w naszym przedszkolu.
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Dzień Biały

14 stycznia obchodziliśmy Biały Dzień, podczas
którego wszystkie dzieci i wszyscy pracownicy
przedszkola ubrani byli na biało. Tak, jak ubrania,
białe były tego dnia również posiłki -
przygotowane ze składników w kolorze białym.
Poranne zajęcia rozpoczęły się zimowym
powitaniem i zaśpiewaniem piosenki
“Bałwankowa rodzina”. Dzieci miały również
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
językowych, matematycznych, rytmicznych
i plastycznych, dzięki zabawom
z wykorzystaniem fasoli, soli, pasty do zębów,
wacików kosmetycznych oraz białych
przedmiotów znajdujących się w salach.

Dzień Pizzy

9 lutego Mali Europejczycy świętowali Dzień
Pizzy. Tego dnia wszystkie oddziały realizowały
zajęcia dydaktyczne z pizzą w roli głównej,
przygotowane przez naszego doradcę
metodycznego - Kingę Koszewską. Każda grupa
wiekowa wykonała również ogromną papierową
pizzę, a przysmaku tego nie zabrakło także
na naszych stołach. Mniam!

Kiermasz walentynkowy

14 lutego odbył się w przedszkolu kiermasz
walentynkowy, podczas którego sprzedawane były
słodkości przygotowane przez Małych
Europejczyków. Dochód
ze sprzedaży zostanie
przeznaczony na zakup nowych
komputerów.

Karnawałowy Bal Maskowy

W lutym odbył się długo wyczekiwany bal
karnawałowy - niezwykłe wydarzenie,
dostarczające dzieciom wielu pozytywnych
przeżyć i emocji. Tego dnia Mali Europejczycy
mogli przebrać się za ulubioną postać z bajki,
filmu czy baśni, lecz najistotniejszych elementem
przebrania była maska. Dodatkowo, wystrój sal
i radosna muzyka wprowadziły wszystkich
w wyśmienity nastrój, zachęcający do wspólnej
zabawy.
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Dzień Zielony

18 marca obchodziliśmy Dzień Zielony.
Zielone ubrania dzieci i pracowników
przedszkola, a także posiłki skomponowane
z zielonych produktów spożywczych pozwoliły
poczuć zbliżającą się wiosnę. W tym dniu dzieci
stworzyły mapę myśli - “co jest zielone?”,
poznały piosenkę, wiersz o kolorze zielonym
oraz wysłuchały opowiadania o zielonym groszku.
Nie zabrakło również wyścigu zielonych żab,
wykonanych metodą origami.

Matematyczny marzec

W marcu oddziały dzieci 5 i 6-letnich realizowały
trzy projekty edukacyjne, pod wspólnym hasłem
"Matematyczny marzec". Podczas trwania
projektów dzieci ćwiczyły umiejętność
szacowania za pomocą matematyki intuicyjnej,
zgłębiały tajemnice Układu Słonecznego podczas
froeblowskich podróży w kosmos, a razem
z poznańskimi kryptologami - Henrykiem
Zygalskim, Marianem Rejewskim i Jerzym
Różyckim próbowały rozszyfrować Enigmę
i zostać prawdziwymi mistrzami szyfrowania.
W projekcie znalazło się też miejsce na zabawę
nowymi technologiami i utrwalenie zasad
bezpiecznego korzystania z Internetu. Autorkami
projektów były Żaneta Bialik, Kinga Koszewska
i Patrycja Olgrzymek.

Powitanie wiosny

W marcu braliśmy udział w projekcie
edukacyjnym „Wiosna odczuwana zmysłami”.
W czasie tego tygodnia dzieci poszczególnymi
zmysłami poznawały oznaki wiosny: za pomocą
słuchu rozpoznawały ptaki powracające do kraju
oraz owady, które pojawiają się na wiosennej łące;
wzrok pomógł im rozpoznawać i bawić się
barwami wiosny, wykonując eksperymenty.
Dzięki zmysłowi węchu dzieci poznały zapachy
pierwszych wiosennych kwiatów i utrwaliły ich
nazwy podczas językowych i matematycznych
zabaw. Dotyk, natomiast, pozwolił im
doświadczyć wiosny przez rozpoznawanie
gatunków ziemi oraz sadzenie kwiatów. Podczas
samodzielnego wykonania, a następnie
degustowania zdrowych kanapek z nowalijek,
poznały smaki wiosny. Na zakończenie projektu,
pierwszego dnia wiosny, dzieci wzięły udział
w podchodach. Młodsze dzieci udały się również
do ogrodu, gdzie otrzymały za wykonane zadania
medale i wspólnie przywitały
wiosnę śpiewem. Starsze dzieci,
przystrojone w wiosenne opaski,
z instrumentami przeszły ulicami
osiedla do parku. Piękne słońce
tego dnia było najlepszym
dowodem na to, że mamy już
wiosnę!
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Wycieczka do Muzeum w Szreniawie

6 kwietnia, oddział VI „Żeglarze”
i VII „Odkrywcy”, wzięły udział w wycieczce
do Muzeum w Szreniawie. Podczas wycieczki
dzieci miały okazję uczestniczyć
w przedstawieniu oraz warsztatach o tematyce
wielkanocnej, obejrzeć zwierzęta na wybiegach,
a także wystawę pisanek i dawnego stołu
świątecznego w pałacu. Dziękujemy Mamie
Wojtka i Mamie Łukasza za pomoc w organizacji
wycieczki.

Festiwal bajki

Jak co roku, w ramach Miasteczka Oświatowego,
odbyła się kolejna edycja Festiwalu Bajki. Dzieci,
uczęszczające na zajęcia “Fik mik - teatralny
bzik”, przygotowały spektakl, pt. "Czerwony
Kapturek". Całość została nagrana
i zaprezentowana w zaprzyjaźnionych
przedszkolach. Być aktorem to nie łatwa sprawa,
ale jedno jest pewne - zawsze czekają na nas
brawa!

„Rosnę śpiewająco.
Z muzyką przez świat”

– zajęcia umuzykalniające

Kontynuując muzyczną podróż po świecie,
w ramach zajęć umuzykalniających – rytmiki,
weszliśmy w nowy rok tanecznym krokiem latino,
a to dlatego, że styczeń spędziliśmy w Ameryce
Południowej. W lutym czekała nas wędrówka
przez ogromny kraj – Stany Zjednoczone,
podczas której poznaliśmy muzykę rdzennej
ludności amerykańskiej oraz bawiliśmy się
przy tradycyjnych melodiach amerykańskich
piosenek dziecięcych. Marzec upłynął nam
na wizycie we Francji – kraju o bardzo ciekawej
historii, kulturze i kuchni. W kwietniu, tradycyjnie
śpiewamy, tańczymy, poznajemy
zabawy z gestami i instrumentami
oraz słuchamy muzyki klasycznej -
a to wszystko we włoskim stylu.

ZAJĘCIA OTWARTE

Pod koniec marca, we wszystkich oddziałach,
odbyły się zajęcia otwarte, podczas których
Rodzice mogli zobaczyć, jak Mali Europejczycy
pracują zgodnie z filarami daltońskimi:
samodzielność, współpraca, odpowiedzialność,
refleksja. Dziękujemy Rodzicom za tak liczne
przybycie!

DRZWI OTWARTE

W marcu rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli,
w związku z tym, w naszej placówce, odbyły się
spotkania dla rodziców zainteresowanych ofertą
Małych Europejczyków. Podczas dwóch spotkań
udało się nam zaprezentować Koncepcję Planu
Daltońskiego, propozycję zajęć dodatkowych,
a także odpowiedzieć na wiele pytań. Wyniki
rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 poznamy już
w kwietniu.
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MALI EUROPEJCZYCY
SERDECZNIE DZIĘKUJĄ

za aktywne włączanie się
w życie Przedszkola:

● Tacie Natalii z oddziału I,
● Mamie Heleny B. z oddziału I,
● Rodzicom Franka z oddziału III,
● Rodzicom Macieja Rz. z oddziału III,
● Mamie Wojtka z oddziału VI,
● Mamie Łukasza z oddziału VI,
● Mamie Miłosza z oddziału VI,
● Mamie Łucji z oddziału VII.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE…

11 - 12 kwietnia

Kiermasz wielkanocny

14 kwietnia

Spotkanie wielkanocne
oraz szukanie Zająca

26 - 28 kwietnia

projekt edukacyjny “Dzień flagi”

14 maja

Europejski Festyn Rodzinny

30 maja

ogólnoprzedszkolna wycieczka
do Przecławia

Rad�nyc� Świą�,
pełnyc� spokoj�,
miłośc�,

wytchnieni�
o� co�ziennyc� tr��

or� ciepłe�,
ro�zinne� atm�fer�

ży��
Dyrekcj�

or�
Pracownic� P�ed�kol�

nr 148
„Mal� Europej�yc�”
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