Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
28 XI 2014
W młodszej grupie świętowaliśmy Dzień Pluszowego
Misia. Dzieci utworzyły kącik misia, poznały historię
powstania pluszowej zabawki, oglądały na dużym
ekranie bajkę o Kubusiu Puchatku, a także rysowały
swojego ulubionego misia.
W grupie starszej odbyły się zajęcia otwarte,
w których uczestniczyli chętni rodzice. Tematem
zajęć była rozmowa kierowana o koleżeństwie
i przyjaźni w oparciu o opowiadanie Grzegorza
Kasdepke „Marchewkowy tort” oraz praca plastyczna
pt. „Obrazek dla bliskiej osoby”.

Prezenty dla grupy drugiej

Mikołaj u najmłodszych przedszkolaków

12 XII 2014

3 XII 2014
Zorganizowano wycieczkę na pocztę, podczas której
najmłodsze przedszkolaki poznały drogę, jaką
pokonuje list.

Nowe zabawki dla grupy pierwszej

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się
podsumowanie konkursu „Baterie na wagę czystego
środowiska” zorganizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. W konkursie wzięło
udział 180 placówek oświatowych z całego
województwa. Nasze przedszkole zebrało 212 kg
baterii, czyli 4,24 kg na dziecko.
Otrzymaliśmy nagrodę gwarantowaną (gry
edukacyjne, puzzle, zestaw instrumentów
perkusyjnych) oraz nagrodę dodatkową za zajęcie
czwartego miejsca (laptop i projektor).

Dzieci wysyłają list do Świętego Mikołaja

5 XII 2014
Po przyjściu do przedszkola dzieci z obydwu grup
znalazły nowe zabawki pod choinkami. Niespodzianką
była także wizyta Świętego Mikołaja. Każde dziecko
otrzymało upominek. Dzieci zaprezentowały wiersze
i piosenki.
Zabawy z Mikołajem

Dyrektor Przedszkola w Rybnie odbiera nagrodę
podczas uroczystej gali

17 XII 2014

19 XII 2013

Dzieci uczestniczyły w grupowych spotkaniach
wigilijnych. Składały życzenia, łamały się opłatkiem,
słuchały kolęd, zasiadły do uroczystego posiłku.

Świąteczny program artystyczny w wykonaniu
przedszkolaków dla rodziców i zaproszonych gości.
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Jasełka w wykonaniu Wiewiórek

Ogłoszenia:
 21 stycznia 2015 planujemy zorganizowanie
Dnia Babci i Dziadka.


Spotkanie wigilijne zaproszonych gości, pracowników,
emerytów i przedstawicieli rodziców.

23 stycznia 2015 w sali balowej Ośrodka
Wypoczynkowego „Wel” odbędzie się bal
karnawałowy dzieci przedszkolnych
zorganizowany przez Radę Rodziców.

Najstarsze przedszkolaki podczas jasełek

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II

