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&bdquo;Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat&rdquo;
J. Korczak
W słoneczne piątkowe popołudnie 8 czerwca 2018 r. w przedszkolu już po raz piąty odbył się Festyn
Rodzinny, którego celem jest pogłębianie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę na świeżym
powietrzu oraz integracja środowiska przedszkolnego.
Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną, podczas której dzieci wierszem i piosenką podziękowały
rodzicom za ich miłość i wychowanie.
W nagrodę za występy oraz całoroczną pracę na przedszkolaków czekały: Dmuchany Park Rozrywki,
cymbergaj wata cukrowa, popcorn, słodkości i kiełbaski z grilla.
Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt malowania twarzy, w którym harcerki z XX Drużyny
Harcerskiej w Buczku tworzyły bajkowe wizerunki na twarzach dzieci.
Dodatkową atrakcją tegorocznego festynu był Piknik Matematyczny. Przedszkolaki wraz z rodzicami
zwiedzały specjalnie przygotowane przez nauczycieli przedszkolne sale o tajemniczych nazwach: Kraina
Liczb, Kraina Kodowania, Kraina Mierzenia i Ważenia, Królestwo Figur i Królestwo Klasyfikowania. W
każdej sali czekały na dzieci matematyczne zadania do wykonania, których celem było kształtowanie
umiejętności rozumienia polecenia, doprowadzania podjętej aktywności do końca oraz podniesienie wiary
w siebie podczas podejmowanych wyzwań matematycznych. Kto sprostał wszystkim zadaniom
otrzymywał tytuł Zdolnego Matematyka oraz nagrodę w postaci książeczki. Przedszkolaki poszerzyły
swoją wiedzę z zakresu przeliczania, orientacji przestrzennej, szeregowania i klasyfikowania oraz
mierzenia przedmiotów, a poznane umiejętności dzieci niejednokrotnie pozytywnie zaskakiwały rodziców.
Matematyczny Piknik był elementem programu zajęć dodatkowych &bdquo;Kolorowa matematyka dla
smyka&rdquo; realizowanych w przedszkolu w ramach innowacji pedagogicznej w celu efektywnego
wspomaganie rozwoju dzieci w obszarze nabywania kompetencji matematycznych dzięki wsparciu
finansowemu funduszy europejskich w ramach projektu &bdquo;Przedszkole na medal&rdquo;.
Przygotowanie tak dużej i bogatej w atrakcje imprezy było możliwe dzięki prężnej pracy Rady Rodziców,
pracowników przedszkola, doskonałej organizacji i zaangażowaniu wszystkich rodziców oraz wsparciu
sponsorów, wśród których znaleźli się: Wójt Gminy Buczek, Market Tom Kor, Tarczewski ZAKŁAD
WĘDLINIARSKI, KĘPA Czestków, DADO PLANDEKI, Transport TYLUŚ, Centrum Fryzur Anna Kowalska,
Skład Budowlano-Opałowy "CHICHOTEK", AUTO BOSS Kacperski.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam nasz V Festyn Rodzinny dostarczył dzieciom wiele radości,
dobrej zabawy i niezapomnianych przeżyć.
Monika Kochanek

http://buczek.ehost.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 18 February, 2019, 01:17

