"W oczekiwaniu na wiosnę"
Po długiej i mroźnej zimie dzieci i pracownicy naszego przedszkola z
utęsknieniem oczekują na przyjście wiosny. Cieszą się każdym pogodnym,
cieplejszym dniem. Poranne promyki słońca, zaglądające przez okna do sal
sprawiają polepszenie nastroju, dzieci są weselsze, otwarcie wyrażają swoje opinie i
spostrzeżenia na różne tematy, także zmian zachodzących w przyrodzie.
W czasie swobodnych rozmów w ranku dzieci z Grupy IV zauważają
następujące zmiany : zimą, gdy przychodziły do sali było jeszcze ciemno i trzeba było
włączać światło elektryczne. Obecnie, na przedwiośniu, w sali jest jasno a jedynym
potrzebnym źródłem światła jest słońce. Dzieci mają świadomość potrzeby ubierania
się stosownie do zmieniających się warunków pogodowych.
Z wielką radością i ochotą dzieci przyswajają proponowaną im wiedzę
przyrodniczą, m.in. o zwiastunach wiosny (przylot bocianów i jaskółek, pierwsze
wiosenne kwiaty ). Dzieci znają gatunki kwiatów zagrożonych wyginięciem. Wiedzą,
że przebiśniegów, krokusów , pierwiosnków, itp. nie wolno zrywać i niszczyć, gdyż są
pod ścisłą ochroną. Niech cieszą swoim pięknem wszystkich ludzi, którym jest drogie
dobro i piękno otaczającego świata.
Wychowankowie Grupy IV w codziennych zabawach i zajęciach podejmują
działania zmierzające do ochrony przyrody. Wiedzą, że przyroda zmienia się, jest
taka, jak my na nią wpływamy i jak o nią dbamy. Prowadzimy w sali codziennie i
systematycznie segregację odpadów, w myśl słów piosenki:
"... Osobno papier, osobno szkło,
Osobno plastyk - przyrodę chroń!".
Odpady posegregowane są składowane na zapleczu przedszkola, skąd zabierane co
miesiąc albo i częściej, w zależności od ich ilości przez pracowników Stowarzyszenia
Ekologiczno- Dobroczynnego "Natura Człowiek". Z owym stowarzyszeniem nasze
przedszkole współpracuje już dwa lata.
W oczekiwaniu na wiosnę Dzieci- Szpaczki zachęcone przez nauczycielkę
zgromadziły w sali dużą ilość nasion , cebulek kwiatów i warzyw oraz pojemników po
jogurtach. Miały okazję do poznania nasion różnych roślin, rozpoznawania ich
wielkości, kształtów i ilości w paczuszce. Z dużym zaangażowaniem przystąpiły do

przygotowania " doniczek" wyklejając drobnymi ścinkami kolorowej okleiny. Tak
ozdobione doniczki dzieci wypełniły ziemią, a w rowki wysiały nasiona. Następnie
przy każdym rowku zakrytym ziemią umieściły, wykonane wspólnie z nauczycielką,
tabliczki z informacją o tym co, kiedy i przez kogo wysiano nasionka. Cebule na
szczypiorek, chętne dzieci , posadziły w skrzynkach i doniczkach, dołączając tabliczki
z informacją. Tę wiosenną hodowlę roślin dzieci umieściły w kąciku przyrody.
Wybrały spośród siebie dyżurnych w celu opieki nad roślinami. Dzieci postanowiły
ponadto, że będą codziennie obserwować swoje roślinki i zmiany zachodzące w ich
wzroście.
Następnym działaniem dzieci w oczekiwaniu na wiosnę było wykonanie
Marzanny - symbolu zimy z elementów odpadowych (drewnianego stelaża,
materiałów tekstylnych i gazet). Kukły symbolizujące zimę ze wszystkich grup, jak co
roku wystawiono w holu przedszkola w oczekiwaniu na pierwszy dzień wiosny.
21.03.03 roku o godzinie 9.00 wszystkie grupy dzieci z naszego przedszkola
wzięły udział w barwnym korowodzie ulicami osiedla chcąc w ten sposób pożegnać
zimę i przywitać wiosnę. Następnie po powrocie do przedszkola dzieci udały się do
ogrodu, gdzie w wyznaczonym miejscu spaliły wszystkie marzanny.
26.03.03 roku dzieci z grupy IV wraz z nauczycielką i chętnymi rodzicami
wybrały się na wycieczkę nad morze autobusem ZKM nr 109 na Babie Doły.
W czasie pobytu dzieci nad morzem obserwowały powierzchnię wody, plażęutrwaliły wiadomości zdobyte wcześniej (horyzont, tafla morza , falochrony).Do
zabranych pojemników pobrano próbkę wody, piasku, kamyki i muszelki. Następnie
do worków na śmieci dzieci zbierały śmieci z plaży(papierki, butelki po napojach i
patyki) mając na rękach rękawiczki lub woreczki. Dzieci dostrzegły zmiany w
wyglądzie plaży pop jej uprzątnięciu. Z wiosennym gaikiem (gałązka ozdobiona
kwiatkami i wstążkami) dzieci zmęczone ale radosne wróciły do przedszkola. Po
krótkim odpoczynku wychowankowie z Grupy IV swoje przeżycia, wrażenia i
spostrzeżenia odzwierciedliły w ilustracjach do albumu i książeczki na temat
"Pierwszy dzień wiosny".
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