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Dyrekcja oraz personel przedszkola
JANOWIACZEK życzą wszystkim
Dzieciom i ich Rodzicom radosnych
i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

EKSPERYMENT BADAWCZY – BARWIENIE TULIPANÓW
Jeżeli zostały Wam barwniki po barwieniu jajek, możecie wykorzystać je do eksperymentu.
Mieszamy wodę z barwnikiem, najlepiej w wysokim, przezroczystym naczyniu, np.
szklance. Następnie do szklanek wkładamy po jednym tulipanie (dla lepszego efektu
najlepiej wykorzystać białe tulipany, a łodygę naciąć). Zostawiamy nasze tulipany na kilka
godzin. Pierwsze efekty widać już po kilku godzinach, ale warto zostawić tak tulipany na
kilka dni. Dzieci mogą obserwować zmiany jakie zachodzą na płatkach kwiatów.
Powodzenia!

Ozdoby wielkanocne – pomysły na ręcznie robione dekoracje dla
całej rodziny
Wielkanoc to świetny czas, aby rozbudzić w sobie kreatywność i zaprezentować manualne zdolności.
Sprawdź się malując pisanki, tworząc stroiki wielkanocne lub przygotowując świąteczne koszyczki. Święta
Wielkiej Nocy są doskonałą okazją, aby sięgnąć po farby, narzędzia oraz papier dekoracyjny i zacząć
tworzyć. To w końcu najlepszy sposób na konstruktywne spędzenie wolnego czasu w gronie najbliższych.
Zwłaszcza dzieci czerpią mnóstwo radości z tworzenia ręcznie robionych ozdób wielkanocnych. Z tego
względu mamy dla Was kilka prostych, a zarazem nowoczesnych pomysłów na dekoracje Wielkanocne, do
których wykonania będziecie mogli zaangażować swoje pociechy.
Dekoracje wielkanocne – dwa proste pomysły dla dzieci
Zajęcia plastyczne to nie tylko świetna zabawa, ale również doskonały sposób na rozwój
kreatywności Twojego dziecka. Rozbudzające wyobraźnie zajęcie poprawia koncentrację i rozwija
koordynację ruchową. Święta to idealny czas, aby się im poświęcić. W dalszej części artykułu
przedstawimy różne pomysły na świąteczne ozdoby, które można wykonać razem z
dzieckiem oraz instrukcję, jak krok po kroku zrobić te dekoracje.
Jajka wielkanocne z masy solnej
Masa
solna
to klasyczny
i
uniwersalny
materiał
do
wykonywania
figurek
i ozdóbek. Ma bardzo wszechstronne zastosowanie oraz można ją łatwo i szybko przygotować. Masa solna
daje ci ogromne możliwości tworzenia ozdób, ograniczone jedynie twoją fantazją. Sprawdź nasz pomysł na
jajka wielkanocne, które bez trudu wykonają także Twoje dzieci. Ozdoba ta sprawdzi się jako zawieszka
przy bukiecie kwiatów lub koszyczku wielkanocnym.
Materiały potrzebne do stworzenia dekoracji z masy solnej:








2 szklanki mąki
1 szklanka soli
1 szklanka wody
Koronkowa serwetka z papieru bądź wełny albo stare ubrania z ozdobnymi wyszyciami
Stemple, figurki, itd.
Igła/słomka do napoju
Nić

Sposób przygotowania:
1. Do mąki dodaj sól i wodę. Ugniataj wszystko razem tak długo, aż powstanie
z tego jednolita masa. Możesz ją przygotować sama lub zaangażować do pomocy swoje dzieci – w
zależności o tego, w jakim są wieku i czy poradzą sobie z tym zadaniem.
2. Ciasto należy rozwałkować do grubości około 0,5 centymetra.
3. Sięgnijcie po koronkową serwetkę lub inny motyw zdobniczy i odciśnijcie go na powierzchni masy
solnej.
4. Następnie skorzystajcie foremki w kształcie jajka. Wykonajcie tyle form, ile to możliwe. Masę, z
której nie uda się już wykroić odpowiedniej formy zbierzcie i ponownie rozwałkujcie. Tę czynność
możecie powtarzać, aż nie skończy się ciasto.
5. Za pomocą igły lub słomki do napoju zróbcie dziurkę w górnej części stworzonego jajka. W tym
miejscu przejdzie sznurek, na którym zawiesicie później tę ozdobę.
6. Tak przygotowane ozdoby połóżcie na blasze i włóżcie do piekarnika w celu wysuszenia. Powinno
to trwać około godziny. Używając termoobiegu nastaw piekarnik na temperaturę 50°C. Jeśli
korzystasz tylko z dolnej i górnej grzałki bez cyrkulacji, to temperatura powinna wynosić 60°C.
Warto dodatkowo zostawić delikatnie uchylone drzwi piekarnika, tak aby do środka dostawało się
powietrze. W tym celu można wykorzystać na przykład zwykłą, drewnianą łyżkę i odpowiednio

włożyć ją w szczelinę. Po upływie godziny należy domknąć piekarnik i piec swoje ozdoby, przez
kolejne
50
minut
w
temperaturze
120°C
z termoobiegiem lub 130°C bez niego. Jeśli macie więcej czasu, a nie chcecie korzystać z
piekarnika, to możecie pozostawić ozdoby w suchym i ciepłym miejscu. Po dwóch dniach będą
twarde i gotowe do zawieszenia.
7. Na koniec można pomalować jajka farbkami akwarelowymi lub plakatowymi. Gdy będziecie już
zadowoleni z efektu, wystarczy przełożyć sznurek przez dziurkę, związać go, a następnie powiesić
swoje dzieła w wybranym miejscu i cieszyć się własnoręcznie wykonanymi ozdobami.

Zwierzątka z odcisków dłoni
Świetnym sposobem na ozdoby świąteczne, które mogą przygotować z nami nasi najmłodsi,
to szybkie i łatwe w wykonaniu zwierzątka na bazie odcisków dłoni naszych pociech. Pomysły na ozdoby
wykorzystujące ślady rączek są niemal nieograniczone. Można wyciąć z nich girlandę, przyozdobić kartkę
świąteczną lub stworzyć zawieszki do prezentów. Także sposób przyozdabiania tych zwierzątek daje Wam
jak i Waszym dzieciom dużą swobodę w manifestowaniu kreatywności. Świetnie sprawdzą się chociażby
brokat, wstążki, ptasie piórka oraz wiele innych materiałów, które znajdziecie wokół siebie.
Oto czego potrzebujecie do wykonania zwierzątek na bazie odcisku dłoni:






Karton w różnych kolorach (żółty, pomarańczowy, biały, różowy i czarny)
Ruchome oczka
Wata
Pomponik lub kulkę z filcu
Nożyczki lub klej

Sposób wykonania:
1. Mały kurczaczek – dziecinnie prosta ozdoba




Sięgnij po żółty kartonik. Poproś dziecko o przyłożenie do niego rączki i odrysuj ją, a następnie
ostrożnie wytnij powstały wzór.
Na pomarańczowym kartonie narysuj trójkącik, który posłuży jako dziobek oraz nóżki dla
kurczaczka, po czym wytnij je tak jak powyższy wzór.
Na wzorze rączki, tuż pod palcami, czyli w górnej części śródręcza, naklejcie dwa ruchome oczka, a
między nimi wycięty wcześniej dziobek. Natomiast nóżki przyklejcie od drugiej strony wzoru dłoni,
tak aby wystawały spod niej.

2. Słodki zajączek wielkanocny – tekturowa dekoracja święconki









Aby zrobić zajączka wielkanocnego potrzebujecie arkusz kolorowego kartonu. To nie musi być
oczywiście żaden kojarzący się z prawdziwym zwierzątkiem kolor, taki jak biały czy szary. W końcu
fantazja dzieci jest bardzo bogata i nie należy jej ograniczać, nawet gdy nasza pociecha zechce
tworzyć różowe zajączki.
Twoje dziecko powinno złożyć swoją dłoń w symbol zwycięstwa (palce wskazujący i serdeczny
pozostają wyprostowane i rozwarte, natomiast cała reszta musi być zgięta), położyć ją na wybranym
papierze i odrysować. W ten sposób powstanie sylwetka głowy zajączka wielkanocnego, którą
należy starannie wyciąć.
Następnie na kartonie o tym samym kolorze odrysowujecie dwa podłużne
i owalne wzory, które posłużą jako uszy zwierzątka. Również je wytnijcie z należytą precyzją, a
następnie przyklejcie do pozostałej części.
Na koniec dodajcie dwa ruchome oczka pośrodku główki, a między nimi nosek z filcu lub z
uformowanej
odpowiednio
modeliny.
Dorysujcie
jeszcze
buzię
i kilka wąsów. W ten sposób ukaże się przed wami własnoręcznie wykonana figurka słodkiego
zajączka.

3. Baranek wielkanocny – ozdoba wielkanocna z papieru






W celu stworzenia baranka wielkanocnego sięgnijcie ponownie po kolorowy papier – najlepiej
czarny. Poproś dziecko o to, aby ułożyło swoją otwarta dłoń na kartonie i odrysuj ją tak jak w
przypadku kurczaczka. Po wycięciu wzoru obróć go tak, aby palce skierowane były do dołu.
Głowę baranka wytnijcie z czarnej kartki.
Wyciętą główkę przyklejcie do kciuka waszej wycinanki. W ten sposób powstanie podstawa figurki
– główka i cztery kopytka.
W miejscu śródręcza naklejacie watę. Jeśli ją odpowiednio rozciągniecie, to Wasz baranek stanie się
przyjemnie mięciutki. Dodajcie jeszcze ruchome oczka i cieszcie się efektem.

Na zdrówko dobra to rada
- dużo owoców zajadaj!
W owocach są witaminki
- są to zdrowia okruszynki.
Przekonać malucha, że marchewka jest lepsza niż cukierek,
a jabłko lepsze niż lizak nie będzie może łatwo, ale kto powiedział, że
wychowywanie dzieci jest łatwe? Bardzo ważne, byśmy kształtowali
nawyki żywieniowe u dziecka od najwcześniejszych lat, bo przecież od
tego zależy ich przyszła kondycja i zdrowie. Trzeba tak jeść, aby
każdego dnia dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych
substancji odżywczych. Niebagatelne jest również zadbanie o
regularność w spożywaniu posiłków.
Zarówno to, co spożywamy, jak również sposób, w jaki zjadamy posiłek, ma decydujące znaczenie
dla naszego zdrowia. Niekoniecznie wszystko to, co lubimy, nam służy. Dobrze zbilansowana dieta zawiera
bogactwo antyoksydantów, jest dietą wysokobłonnikową, dostarcza łatwo przyswajalnego białka oraz
niezwykle cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych, nie zawiera zaś cholesterolu.
Początkowo dieta człowieka składała się z owoców, warzyw, zbóż i orzechów. Dopiero później
zostało do niej dodane mięso. Badania naukowe dowodzą,
że ta pierwsza dieta jest w dalszym ciągu najzdrowsza. Spożywając proste pokarmy w nieprzetworzonej
postaci, uchronimy się przed wieloma chorobami, a rozwój niektórych z nich możemy nawet cofnąć.
Jedz z przyjemnością. Jedzenie powinno przyciągać wzrok, tak samo jak jego zapach. Nasze
pożywienie jest tym lepsze, im bardziej zróżnicowane. Poprzez właściwe dobieranie produktów,
dostarczymy organizmowi składniki konieczne do zachowania pełni zdrowia.
Białko. To nieprawda, że jedynym źródłem białka jest mięso. Groch i fasola są również bogatym
źródłem białka, szczególnie w połączeniu z mąką z pełnego przemiału, brązowym ryżem, owsianką,
pszenicą i kukurydzą. Orzechy są także bogate w białko, ale powinny być stosowane w małych ilościach ze
względu na dużą zawartość tłuszczu. Nawet warzywa, takie jak brokuły czy ziemniaki, zawierają białko,
poza tym posiadają witaminy i sole mineralne.
Węglowodany są ważnym źródłem energii. Ogranicz spożywanie cukrów prostych (cukier biały)
znajdujących się w deserach, cukierkach, napojach gazowanych i słodzonych płatkach śniadaniowych.
Węglowodany złożone są znacznie zdrowsze. Dobrym ich źródłem są ziemniaki, brązowy ryż, chleb razowy
i razowe płatki śniadaniowe.
Tłuszcze. Smalec, masło, margaryna, smażone potrawy, śmietana, majonez, ryby, czerwone mięso,
drób oraz ser zawierają niezdrowe tłuszcze nasycone. Tłuszcze roślinne, znajdujące się w awokado,
oliwkach, nasionach i orzechach są zdrowe, jeżeli stosuje się je z umiarem. Gdy spożywasz nabiał, wybieraj
ten bez tłuszczu.
Błonnik jest jak szczotka, która oczyszcza system trawienny i zapewnia mu prawidłowe
funkcjonowanie. Żywność bogata w błonnik to: świeże owoce, warzywa, orzechy i produkty z pełnego
ziarna. Mięso, produkty mleczne i pokarmy przetworzone nie zawierają błonnika i powodują zaklejanie
przewodu pokarmowego, co prowadzi do wielu chorób.
Sól stanowi dodatek do wielu potraw mięsnych, produktów kiszonych i konserwowych, żywności
puszkowanej, potraw pieczonych zawierających proszek do pieczenia, a nawet płatków śniadaniowych.
Dobrze jest ograniczyć jej ilość.

Co należy jeść? Każdego dnia spożywaj dużą porcję warzyw i owoców. Jedz produkty
pełnoziarniste – zawierają one błonnik, witaminy i sole mineralne (czyli składniki usuwane w procesie
przetwarzania żywności). To one zabezpieczają nas przed przejadaniem się i otyłością, gdyż są sycące. Nie
zapominaj także o roślinach strączkowych (soczewica, groch, fasola, soja) oraz orzechach.
Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Właściwe śniadanie powinno zawierać więcej
kalorii niż pozostałe posiłki. Wybieraj produkty bogate w białka i cukry złożone. Pamiętaj również o
świeżych owocach. Zjadaj skromny obiad i jeszcze mniejszą kolację. Taki sposób odżywiania zapewni ci
wystarczającą ilość energii na cały dzień i dobry odpoczynek w nocy. Spożywaj z umiarem różnorodne
produkty w najprostszej formie, a będziesz, jak i cała Twoja rodzina, zdrowy i pełen energii.

Zajęcia dodatkowe w Janowiaczku!
Przedszkolaki w Janowiaczku mają szeroką gamę zajęć edukacyjnych, które pragniemy przybliżyć:
 języki obce (język angielski)- nauka języka obcego rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na
rozwój umysłowy dziecka, wśród dzieci przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to
dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę bez wysiłku, nauka dwóch języków
jednocześnie (języka ojczystego i obcego) jest korzystna, gdyż podnosi dziecięcą świadomość językową oraz
wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych. W Janowiaczku codziennie uczymy się języka
angielskiego, który prowadzi p. Ewa.
 rytmika - metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na
zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego
na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki,
a często jej wykonawcę i twórcę. Umuzykalnianiem u nas zajmuje się p. Ewa, która w młodszych grupach
prowadzi muzykoterapię.
 religia - są to zajęcia, które pojawiają się w starszych grupach dwa razy w tygodniu. Prowadzi je p. Kasia.
Podczas zajęć dzieci dowiadują się o tradycjach świątecznych oraz o osobach świętych. Dzieci uczą się
piosenek o tematyce religijnej.
 gimnastyka korekcyjna - jest to specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze
podporządkowany celom terapeutycznym, stosowane zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji
postawy ciała, kształtuje umiejętności motoryczne oraz umiejętności ruchowe. Ćwiczymy z p. Wiolą.
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i zaburzeń mowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i
sukcesach dziecka w edukacji szkolnej, terapia powstałych już wad oraz zaburzeń; okres przedszkolny to
czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Logopedią indywidualną zajmuje się p. Monika.
 zajęcia taneczne - te zajęcia prowadzone przez instruktorów tańca: w młodszych grupach przez p.
Agnieszkę, a w starszych przez p. Kubę. Zabawy ruchowo- taneczne wywołują wśród dzieci dużą dawkę
dobrego humoru, sprzyjają rozładowaniu stresów i integracji. W zabawach tanecznych chodzi o
wprowadzenie ciała w ruch, który czasem nie przypomina klasycznych ruchów tanecznych, ale bardzo
sprzyja wyzwoleniu pozytywnych emocji.
 robotyka - kojarzy się „technicznie” i wiele w niej z matematyki, fizyki, elektroniki oraz informatyki, to
jednak nie zraża naszych przedszkolaków. Robotyka pojawia się w starszych grupach. Te zajęcia są tak
zaplanowane, aby każdy „konstruktor” znalazł coś dla siebie i dla swoich możliwości manualnointelektualnych. Prowadzi je p. Asia.
 piłka nożna – to zajęcia, na które nasze przedszkolaki czekają najbardziej. Są to zajęcia ruchowe z
elementami piłki nożnej, które prowadzi trener Paweł.
 karate – zajęcia te wspierają rozwój sprawności fizycznej, a poprzez wymagające treningi, kształtują u dzieci
wytrwałość, pokorę, rozwagę i wielu innych cech które są bezcenne w codziennym życiu. Treningi prowadzi
trener Andrzej.

Projekty realizowane w naszym przedszkolu!
Przedszkole „Janowiaczek” bierze udział w projekcie „Rumia oczami dzieci” – edycja IV.
Organizatorem Projektu jest Gmina Miejska Rumia.
Celem projektu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o Rumi i
samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci w życie społeczne miasta.
Projekt realizowany jest w terminie 1.02.2021r.- 5.06.2021r.
Projekt składa się z dwóch części: zadań skierowanych do poszczególnych placówek oświatowych oraz
konkursu tematycznego skierowanego bezpośrednio do dzieci.
Do tej pory nasze przedszkole zrealizowało dwa zadania:
1. Symbole miejskie: Dzieci wykonały symbole miejskie (herb oraz logo Rumi), które zostały
wywieszone na terenie naszej placówki.
2. Zadanie ekologiczne: W przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące zasad segregacji
śmieci. Stworzone zostały kąciki umożliwiające dzieciom segregację. Dzieci stworzyły również
„ekostwory” ze zużytych opakowań.
Przed nami jeszcze wiele ciekawych zadań do zrealizowania:
1. Przygotowanie mapy najważniejszych punktów w mieście.
2. Udział w posiedzeniu Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej Rumi.
3. Przygotowanie i wykonanie przedstawienia, którego fabuła dotyczyć będzie jednej z bajek
napisanych przez dzieci w poprzednich edycjach projektu.
4. Konkurs plastyczny „Odkrywam Rumię”.

Bierzemy również udział w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii”, którego organizatorem jest
Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki.
Celem tegorocznej edycji programu jest wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w
zakresie właściwego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych i prawidłowych zasad postępowania z
odpadami komunalnymi.
Do tej pory zrealizowaliśmy zadania:
1) Zbiórki zużytych nakrętek „Mała nakrętka duży problem”
2) Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci”, w którym zadaniem dzieci było narysowanie
ilustracji do wysłuchanej historii z serii „Wielka podróż Sebka i Zuzi”
3) Obserwacje wzrostu roślin
Przed nami kilka kluczowych zadań: turniej ekologiczny, przygotowanie teatrzyku ekologicznego czy
ekologicznego kodeksu przedszkolaka. Mamy nadzieję, że uda nam się wykonać następne zadania przed
końcem roku szkolnego.
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