Co jesienią słychać w przedszkolu w
Gałkowie?
Październik obfitował w wydarzenia w Gałkowskim przedszkolu. Już po raz kolejny rozpoczął się od
zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska przy ul. Marmurowej w Łodzi, która jest efektem włączenia
się do ogólnopolskiej kampanii na rzecz zwierząt „Zbliża się zima czekam na twoją pomoc” .Dzięki
hojności naszych przedszkolaków, zwłaszcza ich rodziców, udało nam się zebrać spore ilości karmy,
które zapewne ucieszą mieszkańców Marmurowej. O zwyczajach leśnych zwierząt, gatunkach drzew
i o tym jak je chronić i dbać o las opowiedziała nam pani leśnik z Nadleśnictwa w Kaletniku w czasie
zorganizowanego w naszym przedszkolu Dnia drzewa, w tym dniu dominował kolor zielony, a dzieci
w czasie prezentacji multimedialnej dowiedziały się na czym polega praca leśnika, jak wygląda życie
w lesie zimową porą, oraz jaką drogę przejść musi drewno zanim zostanie zamienione w papier lub
stylowy mebel. Październik to czas intensywnych prac w ogrodach, dlatego przedszkolaki poznawały
warzywa i owoce, robiły sałatki owocowe i warzywne, piekły pyszne ciasto marchewkowe i szarlotkę
,a na zimowe czasy zakisiły kapustę w słoikach. Przez cały czas nasi wychowankowie tworzyli
ciekawe prace plastyczne z użyciem liści, kasztanów i innych skarbów przyniesionych z pieszych
wędrówek. Zwieńczeniem był gminny konkurs plastyczny ogłoszony przez nasze przedszkole pt,
„Najpiękniejsze barwy jesieni”, na który wpłynęło wiele przepięknych prac stworzonych z materiału
przyrodniczego i tego co nam jesień w darze niesie. Wszystkie prace te duże i mniejsze oglądać
można w holu przedszkola. Odwiedziliśmy też wystawę klocków Lego w Łodzi, filialną bibliotekę,
oraz szkołę, gdzie uczniowie klasy IIIc. przeczytali nam bajkę i wraz z wychowawczynią ciepło nas
przyjęli. Na zakończenie w naszym przedszkolu odbył się bal, na który zaprosiła nas Pani Jesień.
Dzieci przybyły na bal w kolorowych strojach, które wykonały wspólnie z rodzicami. Wśród
bawiących się była oczywiście niejedna Pani Jesień, były też zwierzęta leśne, które jeszcze nie
zapadły w sen zimowy, grzybki, drzewa udekorowane pięknymi wielobarwnymi listkami i wiele
innych bardzo ciekawych postaci. Podczas zabawy dzieci rozwiązywały zadania, związane
tematycznie z aktualną porą roku, brały udział w różnorodnych konkursach, a przede wszystkim
bawiły się wspólnie.
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