Niezwykłe eksperymenty w PP 15 z okazji Dnia Ziemi
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 17:40 - Poprawiony poniedziałek, 06 maja 2019 12:48

W poniedziałek 29 kwietnia sala gimnastyczna naszego przedszkola zamieniła się w prawdziwe
labolatorium doświadczalne. Nauczycielki z grupy IV i V pani Beata i pani Joanna przygotowały
dla dzieci pokazy ciekawych eksperymentów fizycznych i chemicznych, dzięki którym
przedszkolaki w formie zabawy miały okazję poznać takie zjawiska i pojęcia jak: objętość,
wyporność, napięcie, masa itp.

Te doświadczenia wzbudziły w dzieciach chęć dociekania, pojawiło się wiele pytań oraz
spontaniczny dziecięcy zachwyt. Wszystko to dla uświadomienia najmłodszym, że mieszkamy
na pięknej, niezwykłej planecie, jaką jest Ziemia, która daje człowiekowi tak wiele możliwości.
Należy więc od najmłodszych lat szanować i dbać o naszą Ziemię.
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Beata Jaworska

Tak, to prawda! W piątek 16 listopada 2018r grupa
pierwsza z PP 15
W
esołe Misie
obchodziła podniosłe święto – pasowanie na
przedszkolaka. Dzieci przygotowywane przez panią
wychowawczynię
Marzenę Dąbrowską
niezwykle przejęte w asyście swoich Rodziców, Opiekunów
Dziadziusiów, Babć oraz innych przedstawicieli Rodzin,
zgromadziły się w sali gimnastycznej. W ceremonii
pasowania wzięli udział goście – pani
Joanna Pikus
, pani
Agnieszka Rogalińska
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i pani
Hanna Wasik
oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Najmłodszym przedszkolakom towarzyszyły dzieci
z grupy II Żabki
oraz
z grupy III Smerfy
, które w tym roku od września rozpoczęły naukę w
Piętnastce
, pod kierunkiem pan wychowawczyń –
Barbary Gałązkiewicz
oraz
Ewy Ziętkowskiej
. Dzieci recytowały tematyczne wierszyki i śpiewały
piosenki. Uroczystość poprowadziła dyrektor placówki
pani
Edyta
Kowalska
, która przywitała bohaterów tego wyjątkowego wydarzenia
i w stroju wróżki z zaczarowanym ołówkiem przystrojonym
w kokardę, dokonała pasowania czterdzieściorga dzieci. Na
pamiątkę przedszkolaki otrzymały jajka – niespodzianki
oraz dyplomy, a po części oficjalnej skonsumowały słodkie
pączki i soczki owocowe.
Witamy serdecznie nasze drogie i kochane Dzieciaczki w
gronie pełnoprawnych przedszkolaków i życzymy im
samych radosnych i pięknych chwil w Piętnastce! Niech
to wesołe wydarzenie pozostanie w ich pamięci z
dzieciństwa.
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Edyta Kowalska
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