Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej.

TWÓJ PRZEDSZKOLAK
Gazetka dla rodziców, ukazująca się od 2000 r.
CZERWIEC 2018r.
Kochane Dzieci i drodzy Rodzice!
Powoli zbliża się do końca rok szkolny 2017/2018. W naszym przedszkolu każdego dnia
działo się coś ciekawego. Tutaj dzieci bawiły się i uczyły, śpiewały piosenki, twórczo
odkrywały świat i swoje talenty. Ten rok obfitował w wiele sukcesów. Nasze dzieci zdobywały
nagrody w wielu konkursach. Wymienię tutaj nagrodę Wiktorii w konkursie
bożonarodzeniowym, nagrodę Agatki w konkursie wielkanocnym, wygraną Stasia
w regionalnym konkursie „Śląskie bez smogu” czy nagrodę i wyróżnienie dla Kornelii
i Patrycji w konkursie „Portret mojej mamy”. Nasza placówka zajęła drugie miejsc w powiecie
i piąte w województwie w konkursie organizowanym przez Dziennik Zachodni „Przedszkole na
medal 2018”. Jest to dla nas drogowskaz do dalszej kreatywnej i wykonywanej z pasją pracy.
Wszystkie dzieci, pod okiem swoich nauczycieli, z wielką chęcią i zaangażowaniem
podchodziły do swoich przedszkolnych obowiązków. Potrafiły się cieszyć z tego, że są razem
i w gronie rówieśników mogą tworzyć coś nowego i interesującego.
Sześciolatki opuszczają mury naszego przedszkola, ale zapewniam, że są świetnie
przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Wierzę, że poradzą sobie z nowymi obowiązkami,
które będą dla nich nowym, ciekawym doświadczeniem.
Słowa podziękowania kieruję w stronę Rodziców. To dzięki Wam niemożliwe stawało się
możliwym, uroczystości i spotkania nabierały szczególnego charakteru a niepowodzenia
zamieniały się w dobrą lekcję, dzięki której stawaliśmy się lepsi i bogatsi w nową wiedz
i doświadczenia. To Wy każdego dnia utwierdzaliście nas w przekonaniu, że nasza praca
z dziećmi idzie w dobrym kierunku.
Przed nami teraz wakacje. Życzę samych słonecznych dni, wspaniałych przygód
i bezpiecznej zabawy. Odkrywajcie tajemnicze lądy, ruszajcie na wyprawy w góry, nad morze
i jeziora. Bądźcie zawsze blisko dorosłych, uważni i czujni.
Do zobaczenia po wakacjach!!
Dyrektor przedszkola
Beata Migacz

Bezpieczne wakacje
Rozpoczynając sezon wakacyjny warto przypomnieć sobie kilka ważnych zasad
korzystania z uroków lata.

Zawsze noście nakrycie głowy, kiedy korzystacie z kąpieli
słonecznych – udar to nie najlepsze wspomnienie.
Kiedy korzystacie z kąpielisk, pamiętajcie nie tylko
o schłodzeniu organizmu przed wejściem do wody, nie
skakaniu do wody „na główkę”, ale i o tym, by kąpielisko
było strzeżone – znaczy bezpieczne.
Po górach w Polsce, Chinach, czy w Peru, wędrujcie
sprawdzonymi szlakami unikając wyjść podczas burz. Nie
zrywajcie roślin i nie jedzcie nieznanych jagód.

Pamiętajcie o piciu wody. Tak łatwo doprowadzić do
odwodnienia organizmu.
DRODZY RODZICE! Nie zostawiajcie dziecka
w samochodzie wychodząc „tylko do toalety”, „tylko po
wodę”, czy coś podobnego. Samochód w tym upale staje
się sauną, piekarnikiem. Sami wiecie jak jest, kiedy nie
włączymy klimatyzacji, a na zewnątrz 30 stopni.

Źródło grafik: Internet

Obserwujcie to, co dzieje się wokół. Nie brakuje ludzi chcących
„skorzystać” na naszej nieuwadze.
Bądźcie czujni – dzieci to nasz największy skarb. Jednak, gdy się
zgubią, nie będziemy mieli pod ręką mapy.

Numery alarmowe zawsze warto mieć pod ręką. Przydają się nie
tylko podczas naszych kłopotów, ale też możemy pomóc innym
urlopowiczom. Dlatego przypomnę:

999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
112 – Europejski numer alarmowy

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych. ”
Konfucjusz

Profesja nauczyciela, zrodziła się z potrzeby przekazywania następnym pokoleniom
zdobytej wiedzy i co za tym idzie kreowania nowych generacji społeczeństwa. Należy on do
ważnych i liczących się zawodów na świecie. Nauczanie dzieci i młodzieży było i jest zaliczane
do najważniejszych obowiązków każdego społeczeństwa. O jakości zawodu nauczyciela, jego
randze i społecznym uznaniu w znacznym stopniu decyduje sam pedagog, jego osobowość
walory intelektualne i moralne, postawy, motywy, więź z podejmowanymi działaniami, a także
jego wykształcenie i późniejsze doskonalenie zawodowe. Zmiany, jakie dokonują się
w zakresie edukacji, wymagają od nauczycieli coraz lepszego przygotowania merytorycznego
i metodycznego.
Współcześnie pedagodzy powinni cały czas rozwijać zawodowe umiejętności, dotyczące
nauczania, planowania, winni wykazywać zdolność szybkiego dostosowania się oraz bycia
gotowym do podejmowania nowych inicjatyw. Muszą cechować się dobrym przygotowaniem
do zawodu i umiejętnością współpracy w grupie, być świadomym wszystkiego, co dzieje się
w społeczeństwie, kulturze. Bowiem, „nauczyciele, którzy przekazują podstawowy zasób
wiedzy i umiejętności swoim uczniom i którzy przygotowują ich do samodzielnego życia
w społeczeństwie dorosłych, do uczestnictwa w jego rozwoju nie mogą pozostawać w tyle.
Nabywaną wiedzę powinni uzupełniać, doskonalić w ciągu całego okresu działalności
pedagogicznej, zgodnie z postępem nauki i wymaganiami stawianymi szkole i wychowaniu.”1
Doskonalenie zawodowe jest ciągłym uzupełnianiem, pogłębianiem i aktualizowaniem
wiedzy oraz rozwijaniem sprawności niezbędnych do pracy z dziećmi. Dlatego nasza kadra
pedagogiczna na bieżąco uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach. W tym roku
szkolnym brałyśmy udział w następujących szkoleniach doskonalenia zawodowego:
1. „Twórcze warsztaty plastyczne”. – LIBRUS Centrum Kształcenia Nauczycieli;
2. „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”.
3. „Przemoc w rodzinie – rola i zadania przedstawicieli oświaty”. OPS w Goczałkowicach –
Zdroju;
4. „Piękno w drobnostce – czyli jak w prosty sposób rozbudzić wyobraźnie dziecka”.
5. „Senso - zabawy – masy jadalne i plastyczne”. SYNDROM;
6. „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom”.
7. „Analiza zachowań trudnych dzieci i uczniów z autyzmem”. Ośrodek Doskonalenia
i Kształcenia Ustawicznego PARTNER;
8. „Małe dzieci, a wielki problem – trudne zachowania u dzieci z Zespołem Aspergera”.
9. „Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dzieci – współpraca i komunikacja z rodzicami”.
10. „Przestrzeń odkrywcy w przedszkolu – doświadczenia i eksperymenty jako narzędzia
uwalniające naturalną ciekawość dzieci”.
11. „Zachowania trudne u dzieci w przedszkolu i szkole”.
Agata Bajbuła
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WAŻNE WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM
2017/2018
Spotkanie z policjantem

Wycieczka
do „Chlebowej chaty”

Wizyta w bibliotece

Pasowanie na przedszkolaka

Święto Odzyskania Niepodległości

Dzień postaci z bajek

Dzień praw dziecka

Warsztaty „Papierowe fantazje”

Andrzejki

Spotkanie z Mikołajem

Wigilia

Bal
karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Dzień języka ojczystego

CPCD – twórczość
Kornela Makuszyńskiego

Dni otwarte w przedszkolu

Eko-zakręceni

Kuchnie świata

Powitanie wiosny

Śniadanie wielkanocne

Światowy dzień zdrowia

Światowy dzień Ziemi

Warsztaty ceramiczne

Dzień Mamy

Dzień Dziecka

Spotkanie ze strażakami

Spotkanie z pisarką –
Dorotą Gellner

Spartakiada Przedszkolaków

CPCD na 100-lecie
niepodległej

Przegląd Młodych Artystów

M@mo, tato, pob@w się ze mną
Drodzy rodzice. W mijającym roku szkolnym dzieci próbowały swych sił w różnych dziedzinach.
Tworzyły plastycznie, artystycznie, zapoznawały się z prostymi zasadami fizyki w zakresie ciężaru, gęstości
wody i innych cieczy, poznały pojęcie i działanie napięcia powierzchniowego wody, tworzyły
i wykorzystywały barwniki, cieszyły się z sukcesów podczas
„erupcji wulkanów” własnej roboty, kosztowały specjałów
przygotowywanych na zajęciach kulinarnych. Widać było jaką
frajdę im to sprawiało i jak ciekawe są wiedzy. Dlatego podczas
wakacji wykorzystajcie chwile, kiedy znajdziecie ciekawy
kamień, szyszkę, spotkacie jaszczurkę, czy wyskoczy na was
żabka. Rozmawiajcie ze swoimi pupilami, obserwujcie,
gromadźcie skarby, o których dzieci z pewnością opowiedzą po
powrocie do przedszkola czy szkoły. A jeśli będą chciały coś
ciekawego stworzyć, pomóżcie.

Bardzo ciekawą książką do wykorzystania w
działaniach plastycznych jest pozycja Anny Jabłońskiej
„Zabawy plastyczne”, a tym którzy chcieliby stworzyć
ciekawe zaproszenie lub kartkę z wakacji polecam „Kartki
inne niż wszystkie” Gudrun Hettinger z szablonami i
objaśnieniami.

Źródło zdjęć: Internet

Anna Czernecka - Mac

CO BYŁO, JEST I CO BĘDZIE
Na tej karcie możecie przeczytać o tym, co było i co jeszcze się wydarzy w naszym
przedszkolu.

KWIECIEŃ:
1. 18.04.2018 – Baśniowa Kapela „Tropiciele”;
2. spotkanie z okazji Dnia Ziemi;
3. na zajęcia otwarte zaprosiła Pani Aleksandra Kołodziejczak, Pani Małgorzata Władarz;
MAJ:
1. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Matki;
2. 7.05.2018 – Fabryka kreatywności: warsztaty ceramiczne;
3. na zajęcia otwarte z języka angielskiego zaprosiła Pani Anna Szmajduch;
CZERWIEC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.06.2018 – Bal z klaunami dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;
6.06.2018 – spotkanie w OSP;
8.06.2018 – spartakiada przedszkolaków;
9.06.2018 – udział w Dniach Goczałkowic – przedstawienie „Akademia Pana Kleksa”;
13.06.2108 - CPCD na 100-lecie niepodległej – podsumowanie całorocznych działań;
14.06.2108 - Przegląd Młodych Artystów – „Śpiewajmy razem”;
19.06.2018 - wycieczka rekreacyjna dla dzieci;
21.06.2018 - uroczyste zakończenie roku dzieci sześcioletnich;

W lipcu dyżur wakacyjny prowadzi Przedszkole nr 2, a w sierpniu Przedszkole nr 1.

Oprócz tego dalej zachęcamy do codziennego czytania dzieciom na dobranoc.

Opracowanie graficzne w tym numerze gazetki wykonały przedszkolaki z grupy „Wiewióreczki”.

