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Zimowe atrakcje w Przedszkolu
„Bajka”

Tegoroczna zima w Przedszkolu Samorzàdowym
Nr 1 Bajka przebiega pod has∏em ,,Jestem zimà bez-
pieczny”. ZaprosiliÊmy ju˝ do nas Ochotniczà Stra˝
Po˝arnà z Racià˝ka. Panowie w bardzo ciekawy i humo-
rystyczny sposób omówili i zademonstrowali tematyk´
dotyczàcà zagro˝eƒ mogàcych wystàpiç podczas sp´-
dzania wolnego czasu poza domem, w podró˝y oraz
podczas zabaw i innych form zimowego wy-poczynku.
Wykorzystujàc materia∏y w∏asne, w interesujàcy sposób
stra˝acy opowiadali dzieciom o zasadach bezpiecznego
korzystania z nart, sanek, jazdy na ∏y˝wach i zabaw
Ênie˝kami. Podczas pogadanek przypomniano równie˝
o umiej´tnoÊci rozpoznawania i sposobach unikania
zagro˝eƒ oraz zdecydowanej postawie odmownej wo-
bec osób proponujàcych ró˝ne „atrakcje”. Dzieci ˝ywo
i aktywnie uczestniczy∏y w zaj´ciach.

UczyliÊmy si´ równie˝ kulturalnego zachowania
w ró˝nych miejscach publicznych, dlatego udaliÊmy
si´ mi´dzy innymi do ciechociƒskiego kina „Zdrój” na
film pt. ,,Dino Mama”. OglàdaliÊmy przygody niesfor-
nego Erniego, jego siostry Julii i przyjaciela Maxa,
którzy marzyli o niezwyk∏ych prze˝yciach w odleg∏ych

i barwnych krajach. Bohaterzy, buszujàc po labiryntach
pe∏nych wynalazków znaleêli maszyn´ do podró˝o-
wania w czasie. Wystarczy jedno potkni´cie i ...?

Podczas ferii odby∏y si´ tak˝e zabawy integracyjne,
gry stolikowe, zabawa muzyczna z taƒcem, zabawy
w kàcikach tematycznych, lepienie z ciastoliny, uk∏a-
danie budowli przestrzennych z klocków Lego, zaba-
wy ruchowe na Êwie˝ym powietrzu, w tym zabawy na
Êniegu, zjazd na sankach z górki, rzucanie si´ Ênie˝-
kami. Na ka˝dym kroku pami´taliÊmy o przestrogach
stra˝aków.

Popo∏udniami oglàdaliÊmy filmy animowane o te-
matyce zimowej, czytaliÊmy bajki i baÊnie, bawiliÊmy
si´ w teatr i rozwijaliÊmy zdolnoÊci plastyczno-technicz-
ne, a to wszystko w przepi´knej zimowej scenerii, bo
przecie˝ tegoroczna zima dopisuje w Ênieg i siarczysty
mróz. Dlatego w wolnym czasie spacery do parku, po-
dziwianie zimowego krajobrazu i dokarmianie ptaków
to dla nas czysta przyjemnoÊç.
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