
Robimy zdrowe kanapki
W  czwartek,  23.03.2017r.  przedszkolaki  z  Publicznego  Przedszkola  w 
Poborszowie  podjęły  wielkie  wyzwanie:  postanowiły  zrobić  pyszne  i 
zdrowe wiosenne kanapki. Na stołach zagościły świeże warzywa: sałata, 
ogórek  i  pomidor.  Nie  zabrakło  także  wędlin,  serów,  jajek,  pieczywa, 
masła oraz przyborów kuchennych pomocnych w pracy. Wszystkie dzieci 
z  wielkim zaangażowaniem,  samodzielnie  lub  z  niewielką  pomocą  pań 
smarowały,  kroiły,  układały  produkty  tworząc  na  kanapkach  ciekawe 
kompozycje. 

 Wizyta pani pielęgniarki

Dnia  30  marca  2017r.  nasze  przedszkole  w  Poborszowie  odwiedziła 
pielęgniarka - pani Weronika Słotosz. W czasie spotkania dowiedzieliśmy 
się w jaki sposób możemy zapobiegać infekcjom, jak należy o siebie dbać, 
ubierać  się  odpowiednio  do  pogody,  właściwie  odżywiać,  zachować 
zasady higieny i zdrowego stylu życia.

PRZEDSZKOLNE NOWINY

Gazetka przedszkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poborszowie.Nr 2/2017.
Wielki bal w przedszkolu

W czwartek, 09 lutego w Publicznym Przedszkolu w Większycach odbył się 
bal  karnawałowy  w  którym  uczestniczyły  również  przedszkolaki  z 
Poborszowa. Bal ten miał na celu integrację dzieci z obydwu przedszkoli jak 
również i  ich rodziców. Dzieci,  przebrane w barwne i  pomysłowe stroje, 
bawiły się świetnie, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała je do tańców. 
W przerwie dzieci miały czas na słodki poczęstunek, a także była też okazja 
do wykonania sobie zdjęcia w karnawałowych przebraniach.



  
Dzień Kobiet

08.03.2017r. chłopcy z Publicznego Przedszkola w Poborszowie pięknie 
uczcili Święto Kobiet. Odśpiewali tradycyjne "Sto lat", złożyli życzenia i 
wręczyli  dziewczynkom  niespodzianki.  Małe  kobietki  były  bardzo 
zadowolone.  Bardzo  dziękujemy  rodzicom  za  umilenie  i  osłodzenie 
dzieciom tego święta.

 Kącik małego kucharza – robimy lody
Środa,  8  marca  2017r,  była  dla  naszych  przedszkolaków  dniem pełnym 
wrażeń.  Oprócz  świętowania  Dnia  Kobiet  na  dzieci  czekała „słodka” 
niespodzianka.  Przedszkolaki  wraz  z  paniami  wykonały  lody.  Nastąpiło 
wspólne odczytanie przepisu, odmierzenie składników i mieszanie na gładką 
masę.  Konsumpcja  lodów nastąpiła  następnego  dnia  dlatego też  dzieci  z 
radością przybyły do przedszkola.

Witamy wiosnę!

Spragnione ciepła dzieci z Publicznego Przedszkola oraz uczniowie klas 1-
3  z  Poborszowa  przygotowania  do  nadejścia  wiosny  rozpoczęły  już 
wcześniej.  Poznały  wiersze  i  piosenki  o  wiośnie,  wykonywały  prace 
plastyczne  oraz  szukały  oznak  wiosny  podczas  spacerów.  Dnia 
21.03.2017r.  (tj.  wtorek) wszystkie przedszkolaki oraz uczniowie niosąc 
Marzannę  udały  się  w  barwnym  korowodzie  na  pobliskie  pole,  aby 
pożegnać się z zimą. Dzieci niosły również gaiki i instrumenty,  niektóre 
wykonane przez nich własnoręcznie. Towarzyszył im wesoły śpiew. W ten 
sposób wszyscy chcieli wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku. 
Głośnymi okrzykami dzieci pożegnały zimę i powitały długo oczekiwaną 
wiosnę. Po powrocie uczniowie zasadzili kwiaty wiosenne w doniczkach i 
ozdobili  nimi  swoje  klasy,  a  przedszkolaki  rozwiązywały  zagadki  i 
wykonywały zadania dotyczące wiosny. 


