Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej.

TWÓJ PRZEDSZKOLAK
Gazetka dla rodziców, ukazująca się od 2000r.
CZERWIEC 2016r.
Każdy z Was mi przyzna rację,
że najlepsze są wakacje,
można jechać na Mazury
lub nad morze albo w góry.
Można sobie leniuchować,
nocą gwiazdy obserwować,
można także długo spać
bo nie trzeba rano wstać.

Kochane Przedszkolaki, drodzy Rodzice!!
I znów minął kolejny rok szkolny. Tak niedawno, wspólnie z dziećmi, witaliśmy się w progach
przedszkola, a tu już czekają wakacje i upragniony wypoczynek. Jeszcze tylko pożegnamy dzieci, które od
września rozpoczną edukację szkolną. Mamy nadzieję, że nasze przedszkole na długo pozostanie w ich
pamięci, że wszystkie dni, które minęły pozostawiły miłe i niezapomniane wspomnienia.
Staraliśmy się realizować nasze zamierzenia w sposób ciekawy i urozmaicony. Byliśmy bardzo aktywni
w środowisku. Zdobyliśmy też znaczące nagrody i wyróżnienia.
Rodzicom dziękujemy bardzo za okazaną pomoc i serce oraz życzliwość i zrozumienie dla naszych
przedsięwzięć.
Wszystkim życzymy wesołego wypoczynku, samych słonecznych dni, bajkowych przygód
oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.
Dyrektor przedszkola
Beata Migacz

Przypominamy, że w okresie wakacji letnich, ze względu na remont w Publicznym Przedszkolu nr 1,
dyżur zorganizowany będzie w naszym przedszkolu.
Lipiec - dyżur pełnią nauczyciele oraz obsługa Publicznego Przedszkola nr 1
Sierpień - dyżur pełnią nauczyciele oraz obsługa Publicznego Przedszkola nr 2

Co ciekawego wydarzyło się w przedszkolu
w minionym roku szkolnym?
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
Skansen
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CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Międzynarodowy Dzień Muzeów

Urodziny Książkowego Misia

Spotkanie z Markiem Szołtyskiem

Światowy Dzień Życzliwości

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

ŻYWIENIE
Zabawy kulinarne

Spotkanie z Intendentem i Dietetykiem

I wiele innych, których zdjęcia
znajdziecie w galerii na stronie
internetowej naszego przedszkola.

ZIELONE MIEJSCA, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ
Zbliżają się wakacje, które są czasem odpoczynku, relaksu i wycieczek. Wraz z nimi zmienia się nasz
dotychczasowy rytm i styl życia, mamy ochotę na poznanie nowych ludzi i ciekawych miejsc. Coraz częściej
preferujemy aktywny wypoczynek na łonie natury, który ładuje
nasze akumulatory pozytywną energią. W okresie wakacji i urlopu
wyruszamy w odległe zakątki świata, a tymczasem blisko nas
znajdują się miejsca warte zobaczenia, w których można miło
spędzić wolny czas, odpocząć biernie lub aktywnie.
Godne polecenia są wycieczki rowerowe Koroną Zapory, przez
którą prowadzi „Wiślana Trasa Rowerowa”, droga bezpieczna, bez
hałaśliwych motorów, samochodów, gdzie można wsłuchać się w
szum wody, posłuchać śpiewu ptaków oraz podziwiać bajeczne
zachody słońca.
W sąsiedztwie Goczałkowic leży miasto Pszczyna bogate
w malownicze zakątki starego miasta, oraz warte zobaczenia
i odwiedzenia miejsca. Pierwsze miejsce wśród atrakcji zajmuje
zabytkowy park, w którym mieści się Zamek Pszczyński, dawna
rezydencja magnacka, w której zachowało się około 80% oryginalnych
eksponatów z przełomu XIX i XX wieku. Obecnie jest to jeden
z najcenniejszych zabytków architektury rezydenckiej w Polsce.
Innym, wartym polecenia
miejscem jest „Skansen”, czyli „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”. Na
około dwóch hektarach znajduje się kilkadziesiąt obiektów
architektury drewnianej. Podziwiać można między innymi spichlerz
dworski, ośmioboczną stodołę, kuźnię i młyn wodny, w którym dziś
mieszczą się sale wystawowe. Skansen jest unikalną atrakcją
turystyczną
naszego
województwa.
Nieopodal parku odwiedzić trzeba również „Pokazową
Zagrodę Żubrów”, gdzie oprócz żubrów, znajdują się muflony, jelenie,
daniele oraz kilka gatunków ptaków. Zwiedzający mogą także
zobaczyć trójwymiarowy film o życiu króla puszczy, jak również
bogatą ekspozycję flory i fauny ziemi pszczyńskiej.
Pokonując „Wiślaną Trasę Rowerową” możemy udać się,
jeżeli tylko starczy nam sił w nogach do „Leśnego Parku
Niespodzianek” w Ustroniu. Jest to warte zobaczenia miejsce
szczególnie z dziećmi, które mogą nakarmić wolno spacerujące
zwierzęta, zobaczyć bajkową alejkę, jak również skorzystać z bogato
wyposażonego placu zabaw.
Na zakończenie tej wycieczki rowerowej możemy podziwiać zielone
stoki Beskidu Śląskiego, który jest przygotowany na turystów
o każdej porze roku.

Zredagowała
Maśka Iwona

MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ!
ZABAWY NAD WODĄ
Kolorowe kamienie
Nazbierajcie nad wodą kamieni, malujcie
je w fantazyjne wzory lub też w zależności od kształtu,
zamieńcie je w żaby, biedronki, smoki i inne stworki.

Chodzenie po linie
Rozłóżcie na ziemi sznurek lub narysujcie kreskę na piasku. Wyobraźcie sobie, że jest to lina rozpięta nad areną cyrkową.
Wszyscy próbujcie przejść po linie:

z podniesioną głową,

z zawiązanymi oczami,

z parasolką

z kubkiem pełnym wody.

ZABAWY W PARKU, LESIE
Zielnik
Na spacerze zbierajcie różne rośliny. Ułóżcie każdą z nich na kartce papieru
i nakryjcie drugą kartką. Tak przygotowane okazy wkładajcie między strony książki i przyciśnijcie czymś ciężkim.
Pozostawcie na 4 tygodnie. Wysuszone rośliny, przyklejcie do kartek i opiszcie. W kartkach zróbcie dziurki, a wstążką
połączcie strony zielnika.

Leśny obrazek
Zróbcie ramkę z patyków. Z mchu, liści, szyszek, kory i patyków
układajcie na ziemi obrazek w ramce. Ramka musi być szczelnie
wypełniona. Zróbcie wystawę obrazków.

GDY PADA DESZCZ
Motyl
Złóżcie kartkę na pół. Po rozłożeniu kartki na jednej stronie namalujcie farbą jedno
skrzydło motyla, pół głowy i pół tułowia. Złóżcie ponownie kartkę i póki farba
jest mokra, mocno odciskajcie. Rozłóżcie kartkę. Kiedy farba wyschnie, możecie
wyciąć motyla i zawiesić go na ścianie. Może poprawi Wam nastrój w deszczową pogodę?

Paluszki
Moczcie palce w wodzie i dotykajcie farby.
Odbijajcie odciski palca na kartce papieru.

Każdy z Was jest inny, ma inny układ linii papilarnych,
dlatego stemple będą różne. Dorysujcie do odcisków
palców dzioby, łapy, pióra, listki.
Życzymy udanej zabawy.

Zawsze wtedy, gdy dzieje się coś niedobrego – wołaj o pomoc!
W czasie burzy postaraj się opuścić płaski teren, unikaj metalowych przedmiotów i nigdy
nie chowaj się pod samotnym wysokim drzewem!
Latem staraj się pić dużo płynów.
W LESIE
- nie jemy nieznanych owoców
- nie zapuszczamy się w nieznane
nam okolice, bo możemy
zabłądzić
- nie rozpalamy ognisk
- nie zostawiamy śmieci
- nie hałasujemy
- po powrocie sprawdzamy, czy
nie mamy kleszczy

W GÓRACH
- zawsze chodzimy szlakiem wyznaczonym
- dostosowujemy odzież do warunków – w górach
pogoda szybko się zmienia
(zawsze mamy wygodne obuwie)
- informujemy rodzinę lub osoby ze schroniska,
gdzie się udajemy
- dzieci tylko pod opieką dorosłego
- nie zbaczamy ze szlaku
(najlepiej korzystać z mapy)
- nie wyruszamy w góry podczas burzy

NAD MORZEM
- kąp się tylko w miejscach do tego
przeznaczonychi strzeżonych
- stosuj się do regulaminów kąpielisk i poleceń
ratowników
- nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób
- nie wszczynaj fałszywych alarmów!
- nie skacz do nieznanej i płytkiej wody
- nie kąp się sam, dziecko musi mieć opiekę osoby
dorosłej
- rozgrzany słońcem organizm schładzaj stopniowo
wchodząc do wody, aby nie doznać szoku
- jeśli poczujesz dreszcze w wodzie to szybko
wychodź na brzeg! (możesz stracić
przytomnośći utonąć)
- pamiętaj, że czerwona flaga oznacza całkowity
i kategoryczny zakaz kąpieli, flaga biała pozwala
nam się kąpać do woli

W DOMU
- nie używaj sprzętów, którymi nie potrafisz się
posługiwać
- nie zażywaj żadnych środków, znalezionych
w domu (kolorowe pastylki, czy płyny wcale
nie muszą służyć do jedzenia)
- nie otwieraj nieznajomym
- zawsze słuchaj rodziców
- pamiętaj o ważnych numerach alarmowych

NA WSI
- nie baw się w miejscach pracy rolników
- nie ruszaj maszyn rolniczych
- nie zaczepiaj zwierząt – to nie żywe
zabawki

