Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej.

TWÓJ PRZEDSZKOLAK
Gazetka dla rodziców, ukazująca się od 2000 r.
CZERWIEC 2017r.
Drodzy Rodzice!

To już ostatni numer naszej gazetki w tym roku. Przed nami wakacje i upragniony wypoczynek. Jeszcze
tylko pożegnamy dzieci z grup starszych, które na pewno doskonale odnajdą się w rzeczywistości szkolnej.
Z pozostałymi naszymi przedszkolakami spotkamy się znowu za dwa miesiące. Powitamy również w naszych
progach nowe dzieci. Postaramy się, aby przedszkole było dla wszystkich ciepłym, przyjaznym i bezpiecznym
miejscem.
Mamy nadzieję, ze wszystkie dni, które minęły w przedszkolu pozostawiły miłe i niezapomniane
wspomnienia. Staraliśmy się realizować nasze zamierzenia w sposób ciekawy i urozmaicony. Były więc różne
imprezy, wycieczki, warsztaty, wystawy. Dzieci i nauczyciele brali udział w wielu konkursach osiągając
sukcesy i zdobywając nagrody, dyplomy czy certyfikaty dla naszego przedszkola.
Punktem kulminacyjnym były obchody 80-lecia WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w Goczałkowicach – Zdroju, podczas których występ przedszkolaków wywołał ogromny zachwyt, podziw
i wzruszenie.
Mamy nadzieję, że spełniamy Państwa oczekiwanie, a zarazem jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi
płynące z zewnątrz.
WSZYSTKIM, KTÓRZY OKAZALI POMOC I SERCE ORAZ ŻYCZLIWOSC I ZROZUMIENIE
BARDZO DZIĘKUJEMY.
Dzieciom i Rodzicom życzymy słonecznych, pełnych przygód wakacji oraz wyjątkowego,
zasłużonego odpoczynku.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
Dyrektor przedszkola
Beata Migacz

Harmonogram dyżuru wakacyjnego
LIPIEC - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2, UL. PRUSA 7
SIERPIEŃ - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1, UL. SZKOLNA 15

Bezpieczne
wakacje!
„Gdy wakacje przyjdą wreszcie, to przedszkolak każdy wie:
najważniejsze bezpieczeństwo, no i humor. To się wie!”
Poniżej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to
wybrane zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla Was, abyście umieli poradzić
sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wakacje w górach
• Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się
w dobre buty i ubranie.
• Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych.
• Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i jakimi
szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR.
• Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu.
• Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli
jest lato.
• Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść jakimś szlakiem, nie idź albo wyrusz w grupie
z bardziej doświadczonymi wspinaczami.
Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką
Zasady bezpiecznej kąpieli
• Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR.
• Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Zanim wejdziesz
do niestrzeżonych zbiorników dorośli każdorazowo powinni sprawdzić głębokość i strukturę dna.
• Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
• Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
• Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i nogi –
unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu.
• Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych pod opieką dorosłych.
• Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem.
• Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.
• Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci
powinny coś zjeść obowiązkowo.
Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu
• Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
• Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne
• Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.
• Chroń się w cieniu w godzinach południowych.
• Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne.

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze
• Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
• W czasie jazdy używaj kasku.
• Pamiętaj! Jeździsz tylko z dorosłymi!
Na podwórku
• Podwórko to znakomite miejsce na zorganizowanie zabawy, powinno być położone z daleka od jezdni,
ruin, wykopów.
• Bawiąc się na podwórku nie rozmawiaj z obcymi i nie pozwól, aby wypytywali Cię o mieszkanie
i Twoich rodziców.
• Zwracaj uwagę na nieznajomych kręcących się w pobliżu mieszkania. Mogą to być włamywacze.
Spróbuj zapamiętać wygląd obcego. W razie potrzeby zaalarmuj dorosłych.
Wakacje w domu
Zabawa
• Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych zabaw.
• Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich zabawach. Są to:
1) gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch,
2) prąd elektryczny – może Cię porazić,
3) ogień – możesz spowodować pożar,
4) woda – możesz zalać mieszkanie,
5) ostre przedmioty – grożą zranieniem,
6) lekarstwa – możesz się nimi zatruć.
Obcy puka do Twoich drzwi
• Zawsze, gdy jesteś sam w domu i słyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to. Wyjrzyj
przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie znasz: Nie otwieraj
drzwi!!!
• Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz zadzwonić w razie
potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów!

WAŻNE TELEFONY

601 100 100 – telefon alarmowy WOPR
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

telefon alarmowy
służb ratowniczych

źródło: strony internetowe

ROK SZKOLNY 2016/2017 W OBIEKTYWIE APARATU
Spotkanie z policjantem, Mikołajem, strażakiem, piekarzem, ogrodnikiem, pisarką

Światowy Dzień Opieki Nad Zwierzętami

Święto Odzyskania Niepodległości

Spotkanie w Bibliotece Gimnazjalnej i GOK

Dzień Praw Dziecka

Andrzejki

Wigilia

Jasełka

Walentynki

Konkursy

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Powitanie wiosny

Zosia

80-lecie Wychowania Przedszkolnego

22.04.2017

Dzień Matki

Karolina

Tomek
Dzień Dziecka

Przegląd Młodych Artystów

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Mali Patrioci

Projekty

Mali odkrywcy
Little Ant's Adventures

Uczę się rysować

Zadania dla cierpliwych
Pamiętajcie, że wakacje to nie tylko czas wypoczynku. Wolny czas pozwala obserwować
przyrodę otaczającą nas wokół. To, co zaobserwujecie, opowiecie w sali przedszkolnej lub
klasie w szkole swoim kolegom lub paniom jako wspomnienie wakacyjne.
A w pochmurny dzień zaobserwowane barwy możecie przenieść na poniższy rysunek.
Udanej zabawy!

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.
2.
3.
4.

22 i 23.04.2017 – uroczystość z okazji 80-lecia Wychowania Przedszkolnego;
27.04.2017 – warsztaty edukacyjno – plastyczne dla dzieci „Wytwórnia mydełek”;
28.04.2017 – Dzień Ziemi;
na zajęcia otwarte zaprosiły Pani Bożena Rak, Pani Edyta Smejkal, Pani Anna Czernecka
– Mac;
MAJ:

1. 24.05. - 26.05.2017 – uroczystości z okazji Dnia Matki we wszystkich grupach
wiekowych;
2. na zajęcia otwarte z języka angielskiego zaprosiła Pani Anna Szmajduch;
3. 30.05.2017 – spotkanie z pisarką Renatą Piątkowską;
CZERWIEC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.06.2017 – Dzień Dziecka – Bal Dworski;
2.06.2017 – spartakiada na ORLIKU;
6.06.2017 – XIII Przegląd Młodych Artystów;
8.06.2017 – warsztaty etnologiczne „Dzieci całego świata”;
9.06.2017 – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Mali patrioci”;
10.06.2017 – występy na Pikniku z okazji 25-lecia gminy Goczałkowice – Zdrój;
20.06.2017 – wycieczka do Skansenu w Pszczynie; udział w warsztatach „Magia ziół”;
22.06.2017 – uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej dla dzieci grup starszych;

Przez cały rok dzieci brały udział w wielu konkursach plastycznych oraz w projektach
edukacyjnych „Mali odkrywcy”, „Uczę się rysować”, „Little Ant's Adventures”.
W wakacje również zachęcamy do codziennego czytania dzieciom na dobranoc.
Opracowanie graficzne w tym numerze gazetki wykonały przedszkolaki z grupy „Wiewióreczki”.

Michał

