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Witamy w nowym roku szkolnym 2016-2017
Wspólną zabawę w roku szkolnym 2016-2017 rozpocznie 143 przedszkolaków w 6 oddziałach
przedszkolnych. Szczególnie witamy dzieci które po raz pierwszy przyszły do przedszkola.
Na ich powitanie sale dzieci najmłodszych otrzymały nowe dekoracje. Na pewno spodobają się
dzieciom
Sala Muchomorków

Sala Smerfów
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Rada Rodziców
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2015/2016
W roku szkolnym 2015-2016 Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym Nr 68 w Białymstoku
pracowała w oparciu o zatwierdzony w dniu 08.09.2015r plan pracy i preliminarz wydatków. W ciągu roku
szkolnego odbyło się również 5 spotkań Rady Rodziców.
Celem działalności Rady było przede wszystkim
ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego
-pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodzic na rzecz wspomagania w realizacji celów
i zadań statutowych przedszkola
Rada Rodziców brała czynny udział w realizacji zamierzeń pracy przedszkola. Dzieci uczestniczyły
w szeregu wspaniałych imprez, jakimi były: Mikołajki, Choinka, Jasełka, Wieczór Kolęd, Bal Karnawałowy,
całodniowy wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego w Zawykach, Tydzień dziecka. Dwa festyny
"Pożegnanie lata" oraz "Mama, tata i ja" dały możliwość integracji całego środowiska przedszkolnego.
Odbyło się też szereg uroczystości wewnątrzgrupowych min Pasowanie na przedszkolaka oraz zajęć
otwartych dla rodziców w ścisłym związku z realizacją Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych
a także programu ,,Razem weselej”. Zorganizowane były spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii,
logopedii, pedagogiki oraz w zakresie określania dojrzałości szkolnej i obniżenia wieku przedszkolnego.
Każde dziecko obchodziło urodziny w przedszkolu otrzymując skromny prezencik oraz wiele laurek od
kolegów i koleżanek.
Uroczystości i imprezy były uatrakcyjniane słodyczami, drobnymi upominkami, dyplomami, książeczkami,
ciekawymi elementami dekoracyjnymi zakupionymi z funduszy Rady Rodziców oraz otrzymanymi od
sponsorów.
Dzieci uczestniczyły w 5 przedstawieniach teatralnych oraz w Balu Karnawałowym zorganizowanym
w WOAK "Spodki"
Rada Rodziców aktywnie włączała się w działania charytatywne min. w organizację Szlachetnej paczki czy
działań na rzecz Stowarzyszenia Droga. Opiniowała pracę nauczycieli w związku z awansem zawodowym.
Wydatkowała środki finansowe na wzbogacanie bazy przedszkola, dbanie o wizerunek estetyczny
i materialny placówki, zwłaszcza w zakresie bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.
Część rodziców brała czynny udział w organizacji życia w przedszkolu. Pomagała w organizacji
uroczystości poprzez pieczenie ciast, wspólny zakup wyprawki do przedszkola, upominków, szycie strojów
do przedstawień teatralnych, świadczenie usług transportowych, dzieleniu się zainteresowaniami i pasjami
w spotkaniach z przedszkolakami ukazującymi wykonywane przez nich zawody.
Wśród rodziców są też tacy, którzy zdobywali dodatkowe środki na działalność Rady sponsorując jako
osoby indywidualnie lub też pozyskując sponsorów z zewnątrz.
Za co Im bardzo serdecznie dziękujemy.
Jesteśmy tu po to aby razem z pracownikami przedszkola tworzyć naszym dzieciom warunki do
szczęśliwego rozwoju.
Białystok 20 czerwiec 2015r
Przewodniczący Rady Rodziców
Piotr Kuźma
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Zarząd Rady Rodziców 2016-2017
przewodnicząca – Agnieszka Falkowska
z-ca przewodniczącej – Jagoda Faszczewska
księgowa- Justyna Kazimierska
sekretarz-Agnieszka

USTALENIA :
Ubezpieczenie dzieci NNW – InterRisk
- suma ubezpieczenia 13 000,00 zł, składka roczna 35,00 (opłacamy do 15.09.2016r.)
- okres ubezpieczenia 01.09.2016-31.08.2016r.
zdarzenia
Rada Rodziców - składka180,00 zł za rok szkolny. Płatne w całości lub w ratach.
Drugie/trzecie dziecko z rodziny w przedszkolu – 140,00 zł.
terminy wpłat:
I rata - do końca XI /2016– 100,00
II rata – do końca I/2017 – 40,00
III rata – do końca III/2017 – 40,00
konto bankowe Rady Rodziców - 16 1060 0076 0000 3200 0109 1376

Kącik rodzica
Mamo, Tato, wstajemy! Załóżcie mi proszę wygodne dresy i kapcie,
których nie będę musiał wciskać siłą. Zostawcie w szatni też coś na
przebranie – wiecie przecież, że czasem łyżka tańczy na talerzu, że czasem
szkoda mi jest zostawić zabawki a… łazienka tak daleko wydaje się wtedy.
Mamusiu, wiem, że moje pójście do przedszkola przeżywasz bardziej niż ja.
Jestem przecież twoim skarbem, żabką, księżniczką, misiaczkiem… Powiem
Tobie w tajemnicy, że nam obojgu będzie ciężko się rozstać. Ale tylko na
początku…
Kochani, wiecie, że jestem mądrym dzieckiem i mam różne zaskakujące pomysły. Może przyjść mi do
głowy taki pomysł, że przykleję się do Waszej nogi, a może lepiej do Waszej szyi, będę błagał, żebyście
mnie nie zostawiali, nie odchodzili beze mnie! Kochani, bądźcie silni – Wasza siła ducha pomoże mi
oswoić się z nową sytuacją.
Dokonaliście dobrego wyboru! Nie ma nic piękniejszego niż szansa mojego rozwoju wśród rówieśników.
Zobaczycie, jeszcze zaskoczę Was wierszykiem wypowiedzianym z pamięci… piosenką zaśpiewaną dla
Was… rysunkiem naszej wesołej rodzinki… samodzielnie ubraną bluzką, to nic, że tyłem na przód, ale
będę się starał…. a może nawet uświadomię sobie, że sprzątanie po zabawie, to nie taki diabeł jak go
malują.
Dzięki Wam, mogę nauczyć się tego wszystkiego w przedszkolu. Tylko musicie wierzyć we mnie – będzie
dobrze!!!
Bądźcie dzielni. Mamo, nie płacz za mną w pracy i po drodze do niej – nie robisz mi krzywdy. Nie żegnaj
się ze mną zbyć długo, przed wejściem do sali ukochaj mnie najmocniej jak potrafisz, na ucho szepnij, że
kochasz i… idź odważnie.
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Nie zastanawiacie się czy dobrze zrobiliście oddając mnie do przedszkola – Wy mnie nie oddajecie, tylko
rozwijacie. Nie przerażajcie się moim płaczem podczas pierwszych dni – w ten sposób chcę Wam
powiedzieć, że będę tęsknił, że Was kocham… a Ty mamusiu, swoją mądrością, rozsądkiem i
konsekwencją naucz mnie proszę czekać na Ciebie, ze spokojem w moim małym serduszku… wszyscy
potrzebujemy czasu na odwagę.
Twoje dziecko, które stawia pierwsze kroki w przedszkolu

Opracowanie mgr Agnieszka Jancewicz

Program profilaktyki próchnicy
PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY
prowadzi Gabinet Stomatologiczny O-DENT ul. Dobra 18 Białystok
Cena 15.00 za cykl Spotkania odbywają w się przedszkolu
godz. 9.00 w dniach:
12.10.2016r.
09.11.2016r.
14.12.2016r.
11.01.2017r.
15.02.2017r.
08.03.2017r.
dodatkowe spotkanie
12.04.2017r.

o
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Kolorowanka

6 NASZA GAZETKA 1 (152) WRZESIEŃ 2016R

Co słychać w każdej z grup przedszkolnych
ODDZIAŁ I MUCHOMORKI

Witamy dzieci i rodziców w naszym
przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017.
Życzymy Państwu, żeby dzieci jak najszybciej
zaaklimatyzowały się w nowym środowisku, aby
z uśmiechem chodziły do przedszkola i czuły się
tu bezpiecznie. Okres adaptacji jest inny dla
każdego dziecka . Chodzenie dziecka do
przedszkola powinno być traktowane jako
zupełnie naturalna rzecz ( mama i tata idą do
pracy ,a dziecko do przedszkola). Rodzice
powinni być konsekwentni, gdyż przerwanie rytmu
chodzenia do przedszkola przedłuża tylko okres
adaptacji dziecka. Z czasem zrozumie ono, że
chodzenie do przedszkola jest bardzo
przyjemnym „obowiązkiem”.
Pożegnanie z dzieckiem niech odbywa się bez
pośpiechu, ale też bez zbytniego odwlekania
momentu rozstania. Pozwólmy dziecku popłakać
przy pożegnaniu i nie zawstydzajmy go przed
kolegami. Przy rozstaniu należy być pogodnym,
bo niepokój łatwo udzieli się dziecku.
We wrześniu w naszej grupie będziemy
realizować następującą tematykę:
I tydzień: Jestem przedszkolakiem
II tydzień: Nasze przedszkole
III tydzień: Bawimy się razem
Iv tydzień: Jesień w ogrodach.
W pierwszym i drugim tygodniu dzieci będą
poznawać najbliższe otoczenie: sala, szatnia,
łazienka, plac zabaw. Podczas zabaw dzieci
poznają imiona swoich kolegów i koleżanek
z grupy. Zadanie, które stoi przed maluszkami to
zgodna
zabawa
wspólnymi
zabawkami
przedszkolnymi i odkładanie ich na ustalone
miejsce. Będziemy uczyć dzieci ustawiania się
w kole i w pociągu poprzez zabawy ze śpiewem
do których będziemy zachęcać wszystkie
przedszkolaki.
Najważniejszym zadaniem które stoi przed
maluszkami
to
kształtowanie
czynności
samoobsługowych i nawyków higienicznych

.

(wdrażanie do samodzielnego ubierania się
i rozbierania, samodzielnego korzystania z toalety
i mycia rąk).
W trzecimi tygodniu dzieci poznają „Kodeks
przedszkola”. Dzieci będą uczyć się przestrzegać
reguł zabawy, szanowania zabawek oraz zgodnej
wspólnej zabawy. Zwrócimy uwagę na używanie
zwrotów grzecznościowych, na okazywanie sobie
współczucia i życzliwości oraz wykonywania
poleceń nauczyciela
W czwartym tygodniu września „Maluszki „ będą
rozpoznawać owoce z naszych sadów- jabłka,
gruszki i śliwki. Zachęcimy dzieci do spożywania
owoców ,które są niezbędne dla zdrowia
Piosenka do nauki:
„W przedszkolu”
I Nikt w przedszkolu się nie nudzi
Oj, nie, nie Oj nie nie.
Nie grymasi, nie marudzi
Bo tu nam fajnie jest.
II. Każdy zupkę zje z miseczki
Mniam, mniam, mniam
I zatańczy do poleczki
Hopsasa, hopsasa
III. Już za ręce się łapiemy
Raz i dwa, raz i dwa
I w kółeczku tańcujemy
Oj dana, oj dana.
IV. Zaśpiewamy pioseneczkę
La la lala, la, la
Pośmiejemy się troszeczkę
Ha, ha, ha ha ,ha ha.
Wiersz do nauki
„ Mam trzy latka”
Mam trzy latka, trzy i pól
Bródką sięgam ponad stół
Mam fartuszek z muchomorkiem
Do przedszkola chodzę z workiem.
Zjadam wszystko z talerzyka
Tańczę kiedy gra muzyka
Umiem wierszyk o koteczku
O tchórzliwym koziołeczku
I o piesku co był w polu
Nauczyłem się w przedszkolu.
Nauczycielki oddziału :
Barbara Duda
Marzena Makowiecka
Iwona Dąbrowska
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ODDZIAŁ II SMERFY

Bardzo serdecznie witamy w nowym roku
szkolnym dzieci i rodziców. Cieszymy się , iż po
wakacjach spotkamy się w tym samym gronie.
Wszyscy uśmiechnięci , opaleni i wypoczęci.
Życzymy wszystkim w nowym roku szkolnym
niezapomnianych wrażeń podczas pobytu w
przedszkolu.
Będziemy
zdobywać
nowe
wiadomości i umiejętności. Poznawać otaczający
nas świat. Rodziców zapraszamy do współpracy .
We wrześniu proponujemy następującą tematykę:
1.Jestem w przedszkolu – na początku miesiąca
zapoznamy się z nową salą, łazienką. Poznamy
nowe rozmieszczeniem kącików tematycznych .
Podczas zabaw integracyjnych utrwalimy imiona
kolegów. Ustalimy zasady , które będą
obowiązywały dzieci
podczas pobytu w
przedszkolu. Przypomnimy
o
zasadach bezpiecznej zabawy w sali i na placu
zabaw, jak również o bezpiecznym i właściwym
zachowywaniu
się
podczas
spacerów
,
wycieczek.
2.Bezpieczna
droga
do
przedszkolaw
następnym tygodniu zwrócimy uwagę na
bezpieczeństwo dzieci jako użytkowników ruchu
drogowego. Przypomnimy zasady przechodzenia
przez ulicę, zapoznamy z różnymi oznaczeniami
przejścia dla pieszych. Będziemy uczyć się
własnego adresu zamieszkania, jak również
poznamy adres naszego przedszkola.
3.Jesień w parku i lesie – jesień mieni się różnymi
kolorami, dlatego też w trzecim tygodniu września
będziemy te kolory poznawać, nazywać i bawić
się nimi. W kąciku przyrody zgromadzimy różne „
dary pani jesieni”, które pomogą nam w nauce
matematyki.
Kasztany,
szyszki,
żołędzie
będziemy przeliczać, porównywać i klasyfikować.
Prosimy o pomoc rodziców w gromadzeniu
okazów do kącika przyrody.
4.Jesień w sadzie- jesień to okres zbiorów
owoców i warzyw z naszych ogródków. Będziemy
nazywać
i rozpoznawać owoce za pomocą
różnych zmysłów. Kształtować przekonanie o
konieczności jedzenia owoców jako źródła wielu
witamin. Zachęcimy do spożywania owoców w
różnych postaciach: świeże, soki, sałatki,
przetwory .
Przez cały miesiąc będziemy zwracać uwagę na
przestrzeganie norm i zasad ustalonych z dziećmi
w pierwszy tygodniu pobytu w przedszkolu.

Poznamy nowe piosenki, wiersze, zabawy, nowe
techniki plastyczne . Utrwalimy pojęcie „para”,
nazwy części ciała człowieka. Będziemy
kształtować
nawyki
stosowania
form
grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i
dorosłymi.
Nauczycielki oddziału:
Halina Rygorczuk
Krystyna Lenczewska

Propozycja zabawy fundamentalnej
z dzieckiem w domu
Dźwiękowe wędkowanie
Co należy zrobić?
Rozłóż na podłodze kilkanaście kart z
rzeczownikami i czasownikami. To będzie staw.
Następnie napisz jedną literę na kartce papierunp.k- i powiedz :” Spróbujemy wyłowić wszystkie
słowa, które zaczynają się na literę k”. Dziecko
wybiera tyle wyrazów zaczynających się na daną
literę ,ile uda mu się znaleźć i stara się poprawnie
przeczytać.
Jak to pomaga dziecku w nauce?
Litery znajdujące się na początku wyrazów są
pierwszą podpowiedzią w czytaniu- ale należy się
upewnić, że pozostałe litery w każdym słowie są
czytane „zgodnie z pisownią” ( nie należy na
początku podawać wyrazów z sz, rz, ch itp.).
Wskazówka:
Na początku gra powinna być prosta- później
można dodawać słowa zaczynające się od
trudniejszych głosek (i liter), takich jak ż lub ź. Gra
powinna być krótka.
I jeszcze jedno!
Napisz dodatkowe słowa na kartkach, ale
pamiętaj, aby były one napisane pisanymi literami
( nie wielkimi) i by były sporych rozmiarów.
Inteligencja:
językowa,
matematycznologiczna.
Wiersz do nauki: „ Jesień”
Przyszedł już wrzesień,
wiatr liście niesie
na dworze zimno jest.
Niebo się chmurzy
wiele kałuży,
słoneczko chowa się.
Bardzo cię proszę
załóż kalosze,
parasol ze sobą weź.
Jesienna moda
wielka wygoda,
nie zmokniesz więcej nie.
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Grzyby są w lesie
bo to już jesień,
i często pada deszcz.
Astry są wszędzie
w parku żołędzie,
wśród liści chrapie jeż.

bezpieczne sposoby poruszania się w budynku
(nie biegamy, ostrożnie wymijamy się, trzymamy
się poręczy na schodach) rozwijanie sprawności
manualnej; przypomnimy sobie nasze znaczki
oraz do czego są one nam potrzebne; wspólnie
określimy miejsca, w których muszą się znaleźć;

Piosenka do nauki : „Przedszkolaczek”

 „Czarodziejskie słowa” – Naszą uwagę
skupimy na wypowiadaniu się całymi zdaniami,
używanie
ze
zrozumieniem
form
grzecznościowych – „czarodziejskich” słów:
proszę, dziękuję, przepraszam oraz mówienie
umiarkowanym głosem. Będziemy zwracać
uwagę na poprawne stosowanie form fleksyjnych
w rzeczownikach, przymiotnikach i czasownikach
i przestrzegać zasady kolejności wypowiedzi;

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.
Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.
Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.
Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

ODDZIAŁ III BULINKI

 „Coś dla zdrowia” – Czas na wdrożenie
dzieci do przestrzegania zasad zdrowego
żywienia... Przypomnimy sobie, jak wiele zalet ma
jedzenie warzyw i owoców, utrwalimy nazwy i
znajomości wyglądu różnych gatunków pieczywa.
Szczególną uwagę poświęcimy zachowaniu
czystości w miejscu spożywania posiłku;
 „Jesień w parku” – Czas na podziwianie
piękna polskiej jesieni i rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych w kontaktach bezpośrednich z
przyrodą... Będziemy obserwować zmiany w
najbliższym otoczeniu, podziwiać jesienne kolory,
manipulować materiałem przyrodniczym i w
dalszym ciągu rozbudowywać nasz kącik
przyrody 

TEMATYKA TYGODNIOWA:
 „Przedszkole wita nas” –
witając wszystkie dzieci po
wakacjach
prosimy
do
przyniesienia do przedszkola
zdjęć i pamiątek z wakacji, które
zachęca dzieci do swobodnych rozmów na temat
spędzonego czasu; od pierwszych chwil pobytu w
grupie będziemy zwracać uwagę na zgodną
zabawę wybranymi samodzielnie zabawkami,
wdrażać do uczestniczenia w zajęciach z całą
grup, zachęcać do porządkowania miejsca
zabawy, odkładanie zabawek na wyznaczone,
stałe miejsca.
„Moje przedszkole” – w tym tygodniu zadbamy
o:
rozwijanie poczucia własnej tożsamości;
wdrażanie do przestrzegania reguł zabaw;
zachęcimy do częstego używania zwrotów
grzecznościowych;
przypomnimy
zasady
dotyczące bezpiecznych zabaw na sprzęcie
ogrodowym i zakazu oddalania się; omówimy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkich
rodziców do współpracy w realizacji zadań
przedszkola i grupy. Wasze pomysły, inicjatywa i
współpraca są niezwykle cenne dla Waszych
dzieci i dla nas!
ZACHĘCAMY wszystkich do aktywnego udziału
w życiu grupy i przedszkola oraz
zwracamy się
z prośbą o wsparcie grupy wszelkimi pomysłami
oraz materiałami papierniczymi.
PRZYPOMINAMY o trwającej cały czas akcji
zbiórki surowców wtórnych
„Szukamy zysku w odzysku”
WIERSZ DO NAUKI: „Wszyscy mnie lubią”
To rzecz wspaniała!
Chyba się jednak dobrze starałam.
Chciałam, by lubić zaczął mnie ktoś,
więc byłam miła,
Mówiłam wciąż: proszę, przepraszam,
bardzo dziękuję.
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I uśmiechałam się, i w ogóle.
Teraz mnie lubią wszyscy,
Więc w górę skaczę z radości do samych
chmurek!
PIOSENKA DO NAUKI: „Kolorowe liście”
Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.
Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają
Nauczycielki oddziału:
Barbara Wróblewska
Maria Borowik

3. Przedszkole – drugi dom. Jesteśmy razem
już trzeci rok, znamy się dobrze, spędzamy
ze sobą dużo czasu – to jak druga rodzina.
Aby było nam razem ze sobą jeszcze lepiej
musimy wiedzieć co można a czego nie –
wspólnie ustalone zasady dotyczące
zachowania w grupie pomogą nam
zrozumieć
i
uporządkować
nasze
przedszkolne „życie”.
4. Już jesień– Temat tego tygodnia będzie
zachętą
do
obserwowania
przyrody,
zbierania
materiału
przyrodniczego,
rozpoznawania i nazywania drzew i darów
jesieni. W kąciku przyrody gromadzimy
ciekawe okazy przyrodnicze.
Pod koniec września tradycyjnie bawimy
się na wspólnej imprezie z Rodzicami festynie „Pożegnanie lata” na który serdecznie
zapraszamy!
Nauczycielki oddziału:
Beata Mioduszewska
Anna Marciniak

Piosenka do nauki:
„Przedszkole drugi dom”

ODDZIAŁ IV KACPERKI
Witamy po wakacjach w nowym 20162017 roku szkolnym.
Jesteśmy grupą IV
„KACPERKI”, mamy 5 lat,
nową salę, nowe zabawki,
i zaczynamy kolejny rok w
przedszkolu!
We wrześniu planowana tematyka to:
1. Witajcie w przedszkolu! Pierwszy tydzień
to wspólne zabawy razem z kolegami po
dwumiesięcznej
przerwie,
poznawanie
naszej nowej sali i zabawek, będziemy
również wspominać wakacje, dzielić się
wrażeniami, oglądać pamiątki i zdjęcia,
odszukiwać na mapie Polski miejsca
odwiedzane przez nas w wakacje.
2. Droga do przedszkola – to temat na
następny tydzień - przypomnimy w nim
podstawowe zasady ruchu drogowego.
Zasady dotyczą nas przede wszystkim jako
pieszych poruszających się po chodniku czy
przechodzących przez jezdnię. Zagadnienia
związane z rozumieniem konieczności
przestrzegania przepisów i znaków pomogą
nam
stać
się
świadomymi
i
odpowiedzialnymi
uczestnikami
ruchu
drogowego.

I. Gdy dzień wstaje i wita świat
Ranną porą wstaję i ja
Mama pomaga ubierać się,
Do przedszkola prowadzi mnie
Ref.:Ja chodzę tam co dzień
Obiadek dobry jem
A po spacerze w sali
wesoło bawię się
Kolegów dobrych mam,
Nie jestem nigdy sam
Przedszkole domem drugim jest.
II. Czasem rano trudno mi wstać
Chciałoby się leżeć i spać
Lecz na mnie czeka auto i miś.
W co będziemy bawić się dziś?
Wiersz do nauki:
„Zasady przedszkolaka” B. Szelągowska
Kto chce pani coś powiedzieć;
Zaśpiewać piosenkę
wie, że najpierw w górę
trzeba unieść rękę.
Czarodziejskie słowa:
„proszę, przepraszam, dziękuję”
mówmy jak najczęściej!
To nic nie kosztuje.
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Tak jak co dzień
– po zabawie trzeba sprzątnąć salę.
Poustawiać na swych miejscach:
Misie, klocki, lale...
Choć na dworze jest pochmurno
dzieci dobrze o tym wiedzą,
że od razu jest przyjemniej
gdy miłego coś powiedzą
Nie lubimy hałasować
bo od tego boli głowa.
Gdy głośno krzyczymy,
innych dzieci nie słyszymy
Każde pewnie o tym wie:
stolik z krzesłem lubią się.
My ich tajemnicę znamy.
Krzesło zawsze przysuwamy.
Stoi kosz w kącie sali
i czeka na dzieci.
Zawsze chętnie im się chwali,
że lubi jeść śmieci.
Przed jedzeniem, po zabawie
trzeba dobrze umyć ręce.
Nie chlapiemy się– bo chcemy,
by porządek był w łazience.

ODDZIAŁ V GUMISIE
W roku szkolnym 2016/2017
dzieci będą uczęszczać do
grupy „Gumisie”.
Pierwszy
tydzień
rozpoczniemy
od
wakacyjnych
wspomnień.
Będziemy opowiadali, jak i gdzie spędziliśmy
wakacje.
W drugim i trzecim tygodniu porozmawiamy
o tym, że należy
przestrzegać wspólnie
ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie, opracujemy Kodeks Grupowy
.Będziemy zachęcać dzieci do określania
i nazywania swoich emocji. Zwrócimy uwagę na
to, że każdy z nas jest inny i że należy
akceptować tą inność.
W kolejnym tygodniu porozmawiamy o zasadach
ruchu drogowego. Przypomnimy znaczenie
pasów, sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych
oraz nazwy różnych środków transportu:
lądowego, wodnego i powietrznego. Utrwalimy

nazwy pojazdów uprzywilejowanych: karetki
pogotowia, straży pożarnej i policji.
W piątym tygodniu powitamy nową porę roku –
jesień. Będziemy oglądać i nazywać drzewa
w najbliższym otoczeniu oraz rozpoznawać
drzewa po ich liściach i owocach. Przypomnimy
nazwy
niektórych
grzybów
jadalnych
i niejadalnych. Opowiemy, w
jaki sposób
zwierzęta przygotowują się do zimy.
Planowana tematyka tygodniowa:
 Jak spędzaliśmy wakacje
 Wracamy do przedszkola
 Poznajemy zasady ruchu drogowego
 Jesień w lesie i parku
Piosenka do nauki: „Do przedszkola”
Rano budzę się, jaki piękny to czas,
słońce wstało już, a więc pora wstać.
Szybko myję się, jem śniadanie i już
gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.
Ref.: Do przedszkola, do przedszkola,
jak cudownie tutaj co dzień mija czas.
Do przedszkola, do przedszkola,
o tym już od rana marzy każdy z nas.
II. Pani czeka już i koledzy już są,
siadam w kole – to jest magiczny nasz
krąg.
Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś –
tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.
Ref.: Do przedszkola…
I.

Wiersz: „Uliczne sygnały”
W dużym mieście wielki ruch,
samochodów wiele,
Jeśli chcesz bezpiecznym być,
musisz o tym wiedzieć.
Przez ulicę można przejść
tylko w takim miejscu,
Gdzie mrugają światła dwa,
pasy są na przejściu.
To czerwone woła: STOP,
stój i czekaj grzecznie,
a zielone prosi – idź,
możesz przejść bezpiecznie.
Zapamiętaj jeszcze to:
gdy po mieście chodzisz,
musisz pod opieką być
dorosłej osoby.
Nauczycielki oddziału.
Anna Stanisławiuk
Małgorzata Andrejewicz

11 NASZA GAZETKA 1 (152) WRZESIEŃ 2016 R

Wiersz do nauki – „W przedszkolu” I. Laris

ODDZIAŁ VI MUMINKI
Witamy wszystkich w
nowym
roku
szkolnym!:)
Pierwsze
dwa
dni
poświęciliśmy
na
integrację
dzieci,
wspólne
zabawy,
rozmowy,
wzajemne
bliższe poznanie.
I tydzień – To były wakacje!
W tym tygodniu pracujemy nad budowaniem
poprawnych, spójnych logicznie wypowiedzi
wielozdaniowych.
Doskonalimy
także
umiejętności
matematyczne
w
zakresie
przeliczania, porównywania liczebności zbiorów i
dokonywania klasyfikacji oraz rozwijamy słuch,
poczucie
rytmu.
II tydzień – W drodze do przedszkola
Rozwijamy u dzieci zainteresowanie ruchem
drogowym, kształtujemy postawy sprzyjające
unikaniu zagrożeń na drodze. Dzieci będą
podejmowały próby odczytywania większych liczb
(dwucyfrowe…) oraz rozwijały świadomość
własnego ciała.
* prosimy w tym tygodniu o przyniesienie butelki
plastikowej lub pudełka po soku, mleku. Dzieci
będą robiły różne pojazdy.
III tydzień – Kolorowa jesień
W tym tygodniu prowadzimy różne obserwacje
przyrodnicze, zwracamy uwagę na zmiany
zachodzące w przyrodzie, obcujemy z nią
i manipulujemy materiałem przyrodniczym.
Kształtujemy u dzieci ich aktywność twórczą oraz
pracujemy nad wyrabianiem nawyku dbania o
porządek przy swoim miejscu pracy.
* w tym tygodniu wybieramy się na wycieczkę do
parku i zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na
Festyn Pożegnania Lata
* prosimy także o pomoc w wzbogacaniu naszego
Kącika Przyrody (kasztany, żołędzie, warzywa….)
IV tydzień – W sadzie i w ogrodzie
Będziemy poznawać różne owoce i warzywa za
pomocą zmysłów, poznawać korzyści wynikające
ze spożywania ich. Rozwijamy umiejętność
współpracy i współdziałania oraz będziemy
stwarzać dzieciom okazję do dzielenia się
doświadczeniami i przeżyciami.

Bardzo wesoło
tu, w naszym przedszkolu.
Tyle przeróżnych
zabawek i książek,
a na podwórzu
duża piaskownica,
kilka huśtawek
i do ćwiczeń drążek.
Pani jest dobra,
piosenki nam śpiewa
i czyta głośno
ciekawe książeczki.
Gdy słońce świeci
idziemy na spacer –
to są wspaniałe,
dalekie wycieczki!
Tylu kolegów
mam i koleżanek,
z którymi biegam
wesoło po polu.
Dobrze jest w domu
i u babci dobrze,
jednakże nie tak,
jak w naszym przedszkolu!
Piosenka do nauki – „Kasztanki” sł. J.
Osińska, muz. Ł. Drege-Schielowa
I Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej
czuprynie,
a w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie.
Ref. Kto się z nami bawić chce w kasztankową
grę? (bis)
II Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył
boczkiem,
Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.
Ref. Kto się z nami bawić chce…
III A ten piąty, a ten szósty kasztanek łaciaty,
Zamiast dzieciom do kieszonki, skoczył między
kwiaty.
Ref. Kto się z nami bawić chce
Nauczycielki oddziału:
Agnieszka Jancewicz
Beata Szelągowska
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Opłaty za przedszkole
Opłaty za przedszkole należy dokonywać wyłącznie na właściwy rachunek
bankowy zgodnie z otrzymaną od intendenta informacją o wysokości opłat
za dany miesiąc.
Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę miesięczna, nadgodziny i odsetki

43 1240 2890 1111 0010 3564 5688
Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za żywienie:

77 1240 2890 1111 0010 3564 5949

„MĄDRA GŁÓWKA” – Z AP R AS Z A M Y D O Z AB AW Y
Zapraszamy wszystkie dzieci ( wraz z rodzicami) do wspólnego rozwiązywania zadań
w rocznym konkursie MISTRZ MADRA SÓWKA.
W każdym numerze znajdzie się wkładka z 2 zadaniami do rozwiązania o różnym stopniu
trudności.
Zadaniem rodzica jest przeczytanie zadania i nadzór nad jego wykonaniem.
Dziecko samodzielnie wykonuje pracę
Po wykonaniu zadania przynosimy wkładkę wraz z KARTĄ KONKURSOWĄ ( wywieszona
zostanie przy skrzynce Nasza Gazetka) do przedszkola na której nauczycielka oddziału potwierdzi
poprawność wykonania.
KALENDARZ – WYDARZENIA WRZESIEŃ 2016r.
07.09.2016r. – godz. 16.30 – walne zebranie z rodzicami
13.09.2016r. – godz. 16.00- spotkanie „Trójek grupowych”
16.09.2016r. – Sprzątanie Świata
19-20.09.2016r. - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
21.09.2016r. godz. 10.30 – przedstawienie teatralne „Pluszowa opowieść” – grupa teatralna „Co nieco” –
należność za przedstawienie zostanie opłacona z funduszy Rady Rodziców
21.09.2016r. - festyn Rodzinny „Pożegnanie lata” start godz. 15.30

Klub Origami
Zapraszamy rodziców z dziećmi, którzy chcą mile i pożytecznie spędzić czas na zajęcia Klubu Origami.
Zabawy z origami dadzą uczestnikom dużo radości i satysfakcji. Składanki pobudzą do twórczego
myślenia i dostarczą wielu doświadczeń edukacyjnych . Złożone modele umożliwią przeżywanie radości z
wykonanej pracy, poczucia sprawstwa, które kształtuje osobowość małego człowieka oraz zmierza do
poznania własnej wartość.
Zajęcia będą odbywać się od października - co drugi miesiąc - w godzinach popołudniowych.
Zapisy prowadzone są przez nauczycielki grupy III „Bulinki”.
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