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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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POZNAJEMY CIEKAWE ZAWODY
Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym jest ściśle związane ze środowiskiem społecznym. Dziecko jest
włączone bezpośrednio lub pośrednio w
życie ludzi, którzy mieszkają i pracują w
danej miejscowości, dlatego w ramach
tygodniowego bloku tematycznego
6-latki z Przedszkola nr5 w Ostrzeszowie, wraz z wychowawczynią M.
Bocheńską zapoznały się z niektórymi
zawodami:
Wtorek - wycieczka do straży
pożarnej. Dzieci poznały charakterystyczne cechy zawodu strażaka wraz
z trudnościami oraz zagrożeniami,
z jakimi muszą się zmierzyć na co
dzień, ratując zagrożone ludzkie życie
i zdrowie. Przedszkolaki wykazały się
znajomością numerów telefonów alarmowych; prawidłowo wskazały nie
tylko na numer 999, lecz także 112,
na który można dzwonić z telefonów
komórkowych. Najbardziej interesujące
dla dzieci była możliwość obejrzenia
wozów strażackich.
Środa – nasze przedszkole odwiedziła pani policjantka- mł. aspirant Ewa
Jakubowska. Celem spotkania było
zapoznanie dzieci z zawodem poli-

cjanta, z jego umundurowaniem oraz z
numerami 997 i 112. Policjantka opowiadała dzieciom o swoim zawodzie i o
tym, jak ważna jest ich praca dla całego
społeczeństwa. Zaprezentowała przedszkolakom umundurowanie.
Czwartek - zajęcia warsztatowe z
ceramiki w OCK z panią Aleksandrą

Bojszczak. Dzieci miały możliwość
poznania jednej z technik zanikającego
rzemiosła. Wszyscy mogli zaprojektować i ulepić przeróżne formy przestrzenne np. zwierzątka, miski, kubki.
Najciekawszą rzeczą była praca na kole
garncarskim. Pani Ola także pokazała
piec, w którym zostaną wypalone prace
dzieci.
Piątek - wycieczka do zakładu fryzjerskiego. Właścicielka salonu - pani
Dorota Nawrot-Bierska opowiadała
przedszkolakom o swojej pracy, zapoznała z wyposażeniem salonu, zwróciła
uwagę na przedmioty, jakie są potrzebne
podczas wykonywania pracy. Przypomniała o konieczności dbania o włosy,
aby były piękne i zdrowe. Pani Dorota
przygotowała dla nas niespodziankę dziewczynki zostały pięknie uczesane,
a chłopcy obcięci.
Na koniec wszystkich spotkań przedszkolaki wręczyły podziękowania za
możliwość odwiedzin.
6-latki wraz z wychowawczynią dziękują wszystkim, którzy w ciekawy sposób zaznajomili je ze swoim zawodem.
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MALI POECI U MISIA USZATKA
23 lutego br. w Przedszkolu nr 6 im.
Misia Uszatka w Ostrzeszowie odbył się
II Powiatowy Konkurs Recytatorski, pt.
„Mali poeci u Misia Uszatka”.
Konkurs adresowany był do dzieci
5-6 letnich, uczęszczających do przedszkoli i szkół powiatu ostrzeszowskiego.
Każdy z uczestników miał zaprezentować wiersz lub fragment utworu z bogatej twórczości Czesława Janczarskiego.
W konkursie udział wzięło 13 dzieci
z następujących placówek: oddział
przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Rojowie, Przedszkole nr 1 w Ostrzeszowie, Publiczne Przedszkole w Kra-

Znajdź 14 szczegółów, którymi
różnią się te dwa obrazki. Na rysunku
pierwszym zaznacz kółeczkiem miejsca, w których znalazłeś różnice,
wytnij go, naklej na kartkę i przyślij
do redakcji. Na rozwiązania czekamy
do 24 marca br. Zadanie dla dzieci do
lat 11.

Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 6. znalezienie szczegółów różniacych
dwa na pozór identyczne obrazki nagrodę otrzymuje Laura Łebska ze
Szklarki Myślniewskiej. Gratulujemy i
zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

szewicach, Przedszkole nr 6 im. Misia
Uszatka w Ostrzeszowie oraz Publiczne
Przedszkole w Mikstacie.
W skład komisji wchodziły: p. Maria
Lis, p. Beata Calińska oraz p. Irena Jurkiewicz. Panie brały pod uwagę dykcję,
intonację oraz indywidualne zdolności
sceniczne dzieci. Wytypowanie zwycięzców było bardzo trudnym zadaniem,
jednakże po burzliwej naradzie jury
ogłosiło wyniki:
I miejsce zajęła Gabriela Pikińska,
prezentująca wiersz, pt. „O świerszczyku, co przepiłował skrzypce”,
II miejsce - Zuzanna Chowańska -

wiersz „Cztery jabłuszka”,
III miejsce - Patryk Świtoń - wiersz
„Krasnale”.
Przyznano również cztery wyróżnienia, które otrzymali: Kacper Stępin
- „Tak jak żołnierz”, Radosław Szkopek
i Bartłomiej Kajser - „Dlaczego bociek
się pogniewał”, Agnieszka Grzesik „Naprawiamy misia”.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów w promowaniu walorów mowy ojczystej.
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