Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej.

TWÓJ PRZEDSZKOLAK
Gazetka dla rodziców, ukazująca się od 2000r.
PAŹDZIERNIK 2014r.
Drodzy Rodzice!
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. Mamy nadzieję, że będzie on równie ciekawy, aktywny i
interesujący dla wszystkich, jak rok poprzedni. W planie pracy na bieżący rok zaplanowaliśmy mnóstwo
atrakcji, twórczej pracy oraz działań, które efektywnie pomogą rozwijać nasze dzieci, będą wpływać na
atmosferę w przedszkolu oraz mają umacniać więź środowiskową.
Kierunki pracy wytyczone zostały poprzez:
1. Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015, czyli:
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w
związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
2. Główne zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola oraz planu pracy na bieżący rok szkolny :
Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności poprzez
zabawy literacko – teatralne, plastyczne oraz atrakcyjny kącik książki w każdej sali
przedszkolnej.
Zapoznanie dzieci z różnymi bohaterami literackimi, tworzenie kącików teatralnych.
Zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, odgrywania scenek, zabaw
tematycznych, pantomimy itp..
Prezentowanie swoich umiejętności podczas imprez oraz uroczystości przedszkolnych oraz
środowiskowych.
Integrowanie grupy poprzez wspólną pracę, zabawę i realizowanie określonych zadań
związanych z twórczym działaniem. Przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa i norm
społecznych.
Praca wychowawczo – dydaktyczna zakłada również realizację dwóch projektów edukacyjnych: „Mali
odkrywcy” oraz „Książka – mój najlepszy przyjaciel”. Cyklicznie odbywają się również zajęcia prowadzone
Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Naszą pracę opieramy również na wielu programach autorskich,
które są wsparciem do programu głównego wychowania przedszkolnego pt. „W kręgu zabawy”.
Mimo zmian w organizacji zajęć dodatkowych nadal możemy zaproponować zajęcia z j. angielskiego oraz
katechezę dla dzieci 5 i 6 – letnich oraz wsparcie ze strony specjalistów tj. psychologa i logopedy.
Zaplanowanych jest również szereg ciekawych propozycji dodatkowych dla dzieci tj. warsztaty, spektakle,
koncerty, imprezy rodzinne i środowiskowe.
O naszej pracy informujemy również w gazecie lokalnej „Wiadomości Goczałkowickie” oraz na stronie
www.przedszkole2goczalkowice.pl
Z najlepszymi życzeniami na trwający już rok szkolny
dyrektor przedszkola Beata Migacz

Wpływ muzyki na rozwój dzieci
Nikt już dzisiaj nie kwestionuje, że muzyka wpływa na nasze nastroje i emocje, uspokaja, poprawia nastrój i
rozładowuje stres, albo irytuje, pobudza agresje. Okazuje się, że poprzez muzykę bardzo wcześnie możemy
wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty.
Odpowiednio dobrana muzyka pozytywnie oddziałuje już na dziecko w łonie matki, które od dwudziestego
szóstego tygodnia słyszy rytm i melodię!
Naukowcy, m.in. otolaryngolog prof. Alfred Tomatis, którzy badali wpływ muzyki na człowieka stwierdzili,
że muzyka stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego. Muzyka słuchana w dzieciństwie ma wpływ na
odbieranie bodźców dźwiękowych w ciągu całego życia, pomaga budować neuronalne drogi, które mają
wpływ na naukę języków (także obcych), rozwój pamięci i poczucia przestrzeni. Odpowiednia muzyka
poprawia koncentrację, powoduje wzrost kreatywności i zapamiętywania, ułatwia naukę czytania i pisania,
podwyższa motywację, opóźnia objawy zmęczenia, harmonizuje napięcia mięśniowe, poprawia koordynację
ruchową.
Terapeuci polecają wszystkim codzienne słuchanie muzyki. Okazało się, iż najlepiej stymulują mózg utwory
Mozarta (stad termin "Efekt Mozarta" wprowadzony przez Dona Campbella) i chorał gregoriański poprawiają także pamięć i koncentrację. Muzyka baroku - Vivaldiego, Telemanna, Bacha - wspomaga i
przyspiesza proces przyswajania wiedzy. Utwory Beethovena, Vivaldiego, Straussa harmonizują i integrują
rytm pracy serca i mózgu.
Tym, którzy mają problemy ze słuchaniem muzyki klasycznej poleca się korzystanie z dźwięków natury śpiewu ptaków, szumu wodospadu, potoku górskiego, fal morskich.
Dzieci mogą słuchać odpowiedniej muzyki podczas zabawy lub odrabiania lekcji. Najmłodsze chętnie
zasypiają przy kołysankach. Bada się także wpływ muzyki podczas snu, a dotychczasowe wyniki zachęcają
także do takiej formy stymulowania naszego mózgu i układu nerwowego.

PRZEDSZKOLAKI
BIJĄ REKORD GUINNESSA!
W ubiegłym roku przedszkole nasze zgłosiło chęć udziału w biciu Rekordu Guinnessa
w myciu zębów z „Akademią Aquafresh” Ogólnopolskim Programem Edukacji Zdrowotnej
dla Przedszkolaków. We wrześniu tego roku nauczycielki poszczególnych grup
przeprowadziły zajęcia przygotowujące dzieci do tego szczególnego dnia. Rodzice otrzymali
od wychowawczyń „Kartę zdrowych ząbków”, gdzie dodatkowo codziennie zaznaczali,
czy ich dzieci myły ząbki, czy też nie. Później każdy dzielny przedszkolak otrzymał odznakę
„Pastusiowego Zucha”.

Tak przygotowani przystąpiliśmy 30 września 2014 roku, o godzinie 12.00, do bicia Rekordu Guinnessa w
równoczesnym

myciu

ząbków.
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i Milky'ego z „Pastusiowej Krainy” szczotkowaliśmy, aż miło.
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Nad wszystkim czuwała pani „Komisarz Rekordu Guinnessa” w osobie dyrektor Beaty
Migacz. Chwile te uwiecznił dla nas tata jednego z maluszków, pan Grzegorz Kopeć.

Piękna

prezentacja

www.przedszkole2goczalkowice.pl

zagościła
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przedszkolnej
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internetowej

Można w niej znaleźć informację na temat ustanowienia

rekordu oraz ilości dzieci z wszystkich placówek przedszkolnych w Polsce, które w tym dniu
przez 2 minuty szorowały swoje ząbki. Było warto! Aż 313 328 przedszkolaków biło
i ustanowiło Rekord Guinnessa.
A dorośli mogą, od 22 października 2014 do 28 października 2014, oddawać codziennie
swój głos na nasze przedszkole w konkursie „Akademii Aquafresh” na stronie:

http://www.akademia-aqufresh.pl/konkurs-filmowy-dla-przedszkoli/prace.html

A na kolejnej stronie gazetki kolorowanki, dzięki którym dzieci mogą jeszcze raz
przypomnieć sobie ten wyjątkowy dzień w bieżącym roku szkolnym.

Przygotowała
Anna Czernecka -Mac

ZADANIA DLA CIERPLIWYCH
I WYTRWAŁYCH

STARSZAKI UCZESTNICZĄ
W ŚWIĘCIE BIBLIOTEK
Zanim nasi podopieczni przestąpią próg szkoły
podstawowej, czynimy wszelkie starania, aby ten
ważny krok postawiły pewnie. Jedną z form kontaktu
ze szkołą są spotkania z pierwszakami wiosną, inną
wizyta w bibliotece.
21 października 2014 roku dzieci grup starszych
naszego przedszkola odwiedziły Bibliotekę Szkolną
Gimnazjum w Goczałkowicach – Zdroju. Z okazji
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zostały zaproszone wraz z opiekunami na obchody
tego Święta przez Koło Biblioteczne z opiekunem,
Panią Honoratą Dyduch.
Dzieci i opiekunów przywitała dyrektor
Gimnazjum Pani Beata Smolarek, zapraszając na
przedstawienie.
Atmosferę tajemnicy stwarzało przebranie
dziewczynek.
Czarodziejskie
kapelusze,
a także czarcie miotły, kazały się domyślać tematyki
spotkania. Przedszkolaki miały możliwość przyjrzenia
się inscenizacji do utworu „Mała czarownica” oraz
wysłuchać czytanego przez ich starszą koleżankę
wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Pierwsze
wersy utworu spowodowały poruszenie wśród starszaków, gdyż wiersz ten jest im dobrze
znany.
W związku z realizacją programu „Czytające
Przedszkola” w ramach akcji Cała Polska czyta
dzieciom, niejednokrotnie stykają się z twórczością
tego autora, jak również wielu innych. Nauczyciele
codziennie głośno czytając pobudzają wyobraźnię
dzieci, pamięć, zmuszają je do myślenia, wyciągania
wniosków, itp. Przydaje się to chociażby w czasie
rozwiązywania zagadek słownych, które to właśnie
przygotowały dziewczynki z Koła Bibliotecznego dla
naszych milusińskich.
Przedszkolaki odpowiadały poprawnie i za to
otrzymały przygotowane przez organizatorów spotkania upominki w postaci kolorowych
zakładek do książek i cukierków. My także przygotowaliśmy niespodziankę – album
z ilustracjami do tekstów Wandy Chotomskiej, której rocznicę urodzin obchodzimy
27 października.

A w przedszkolu mogą wrócić do ulubionego utworu korzystając z „Kącików książek”
zorganizowanych w salach.

Za zaproszenie i prezentację Organizatorom dziękujemy i już czekamy na kolejne spotkanie.

Przygotowała
Anna Czernecka – Mac

„Ośmiornica”

„Statek księcia”

„Tuńczyk”

RÓŻNORODNA AKTYWNOŚĆ DZIECI
Zabawy plastyczne

Zabawy muzyczne

Zabawy literacko – teatralne

„Mała
Syrenka”

„Neptun”

CO BYŁO, JEST I CO BĘ DZIE
Na tej karcie możecie przeczytać o tym, co było i co jeszcze się wydarzy w naszym
przedszkolu.
WRZESIEŃ:
1. 23.09.2014 – teatr w przedszkolu „Wielka wyprawa Pana Maluśkiewicza”;
2. 25.09.2014 – spotkanie z policjantem;
3. 30.09.2014 – bicie Rekordu Guinnessa;
PAŹDZIERNIK:
1. 1.10.2014 – spotkanie z Panem Tik – Takiem – Andrzejem Markiem Grabowskim;
2. 13.10.2014 – teatr w przedszkolu - „Czerwony Kapturek”;
3. 21.10.2014 – wycieczka dzieci z grup starszych do Biblioteki Szkolnej w Gimnazjum
w Goczałkowicach;
4. 22.10.2014 – pasowanie dzieci z grupy najmłodszej na przedszkolaka;
5. 27.10.2014 – urodziny Wandy Chotomskiej w ramach akcji CPCD;
6. 29.10.2014 – wycieczka grup starszych do Muzeum Zamkowego i Stajni Książęcych w
Pszczynie;
LISTOPAD:
1. 18.11.2014 – teatr w przedszkolu „Babuleńko ratuj”;
2. 27.11.2014 – Andrzejki w grupach wiekowych połączone z akcją CPCD;
GRUDZIEŃ:
1. 12.2014 – spotkanie z Mikołajem;
2. 16.12.2014 – koncert „Baśniowej Kapeli” - „Zróbmy coś dobrego” + kolędy;
3. wigilijne spotkanie opłatkowe;

Oprócz tego dalej zachęcamy do codziennego czytania dzieciom na dobranoc.
Opracowanie graficzne w wykonaniu dzieci z grupy starszej „Sowy”
„Mała
Syrenka”

