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Wiek przedszkolny jest okresem, w którym dziecko rozwija różnorodną
aktywność. Ogromne znaczenie ma twórcza aktywność językowa dzieci. Już od
najmłodszych lat dzieci bawią się słowem, często spontanicznie podczas zabaw
tematycznych, jak również w czasie zabaw teatralnych. Nasze przedszkolaki
chętnie uczestniczą w takich zabawach, sprawiają one dzieciom wiele radości.

Na powitanie wiosny dzieci z grupy V "Jagódek" wzięły udział w konkursie
"Przedszkolaki sieją wiosnę" zorganizowanym przez Galerię Ostrovia. Mali
artyści wystąpili w teatrzyku kukiełkowym pt. „Wiosenne zakupy”.

W marcu 2015 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim
odbyły się III Bratkowe Spotkania Parateatralne: „TEATRZYKI MAŁYCH I
DUŻYCH.” Głównym celem tych spotkań jest dobra wspólna zabawa dzieci i
dorosłych. Z naszego przedszkola wziął udział w tych spotkaniach zespół trojga
dzieci z grupy Jagódek z jednym rodzicem. Aktorzy z naszego przedszkola
zaprezentowali przedstawienie pt.: „Spóźniony słowik”. Występ dostarczył
dzieciom i dorosłym wielu doznań estetycznych i emocjonalnych. Uczestnicy
przedstawienia otrzymali dyplomy, upominki i podziękowania.

W maju po raz kolejny odbył się Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralki 2015”.
Z naszego przedszkola wystąpiły dzieci z grupy „Wiewiórek” prezentując
spektakl pt. "Królewna Gburka". Przekonały widzów, jak ważne jest stosowanie
zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych. Przedstawienia adresowane
były dla dzieci z ostrowskich przedszkoli i miały na celu rozwijanie aktywności
twórczej dzieci i wyobraźni poprzez zabawę w teatr.

Nowe słowa dzieci mogły poznawać i tworzyć podczas codziennych spotkań
z książką, jak również w czasie spotkań w Bibliotece Dziecięcej. Jesteśmy tam
częstymi gośćmi.
W listopadzie dzieci z grupy „Wiewiórek” z wielkim zaciekawieniem wysłuchały
opowiadania o Franklinie, dzięki któremu zrozumiały jak ważne jest stosowanie
takich zwrotów grzecznościowych jak: dziękuję, przepraszam, proszę. Potrafiły
rozróżnić dobre i złe zachowania w opowiadaniu oraz wspólnie stworzyły „drzewko
dobrego zachowania”. Z ogromnym zainteresowaniem dzieci zaglądały również do
kolorowych, przestrzennych książeczek. Na koniec spotkania dzieci otrzymały
karty z ulubionym bohaterem -Franklinem.

W grudniu, na kolejne spotkanie z książką udały się dzieci z grupy "Orzeszków".
Spotkanie z panią bibliotekarką nawiązywało do nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia.
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przyozdabiały choinki, oglądały książki o tematyce świątecznej i ubierały Mikołaja
przy tablicy interaktywnej. Na koniec przedszkolaki wspólnie zaśpiewały piosenkę
"Choineczki" i wręczyły pani bibliotekarce upominek, dziękując za ciekawe
spotkanie.

W kwietniu dzieci z grupy V "Jagódki" z okazji Światowego Dnia Książki
odwiedziły Bibliotekę Dziecięcą w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci uczestniczyły
w zajęciach kulturalno-edukacyjnych, wysłuchały bajkę "Kukuryk" oraz brały
udział w warsztatach plastycznych połączonych z tematem bajki. Spotkanie miało
na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz uświadomienie dzieciom
wartości płynących z obcowania z literaturą. Wszyscy wrócili do przedszkola
radośni i pełni wrażeń.

Na początku kwietnia nasze przedszkole odwiedziła Pani prezydent
Ostrowa Wielkopolskiego – Beata Klimek. W związku z obchodami Dnia Książki,
Pani prezydent przeczytała dzieciom z grupy „Jeżyków” opowiadanie Barbary
Lewandowskiej „Wielka przygoda małej Zosi” poruszającą tematykę związaną
z poszanowaniem zwierząt. Na zakończenie spotkania Pani prezydent obdarowała
dzieci książeczkami – kolorowankami o naszym mieście, a także złożyła
własnoręczne autografy na wykonywanych pracach dzieci.
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