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30.09.2014 Udział w próbie ustanowienia Rekordu Guinessa

GAZETKA
PRZEDSZKOLNA

w ramach realizacji programu Akademia Aqafresh
06.10.2014 Wizyta Fotogra
08.10.2014 Dzień Marchewki w gr III
10.10.2014 Teatrzyk „Piotruś dobre serduszko”
13.10.2014 Dzień Edukacji Narodowej –
Pasowanie na Przedszkolaka

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA …
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
01.09.2014r. Pani dyrektor Monika Jankiewicz z radością powitała
wszystkie dzieci, rodziców nauczycieli - pracowników w nowym roku
szkolnym 2014/2015. Wszystkim życzyła miłego pobytu w Przedszkolu
zapraszając jednocześnie do otwartej współpracy, aktywnego udziału w
życiu przedszkola.
„Internetowy Teatr TVP dla szkół”.
12 września 2014 r. dzieci miały możliwość obejrzeć spektakl pt. "Krawiec
Niteczka" - kolejnej transmisji spektaklu teatralnego „na żywo” ze
Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach.

Nasz adres:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KONSTANTYNOWIE
ul. STANISŁAWA PLATERA 7
21-543 KONSTANTYNÓW

e-mail przedszkolesam@onet.pl, www. przedszkole-konstantynow.pl
nr konta bankowego Rady Rodziców
BS Konstantynów 32 8034 0001 0000 0459 2000 0010

Ogólnopolski Dzień
"Sprzątamy świat".

Przedszkolaka

oraz

Akcja

19.09.2014r. Wszystkie oddziały zebrały się na przedszkolnym
tarasie aby świętować Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Celem
spotkania
była
integracja
wszystkich
grup
przedszkolnych. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor witając
wszystkie dzieci i składając życzenia z okazji ich święta.
Dzieci otrzymały pamiątkowe medale, był czas na tańce i
zabawę przy muzyce. Nie zabrakło także słodkiej niespodzianki
dla każdego, przygotowanej przez organizatorów spotkania
Panią Barbarę Suprunowicz i Panią Agatę Woźniak.
Po wspólnych zabawach przyszedł moment na akcję „Sprzątania
świata”, podczas której dzieci wyposażone w rękawiczki
ochronne i worki na śmieci z wielkim zaangażowaniem
sprzątały teren przedszkolny i osiedle bloków mieszkaniowych.

Wizyta Policjantów w Przedszkolu
25 września 2014r odbyły się zajęcia pt. "Bezpieczna droga do
przedszkola", z udziałem funkcjonariuszy policji, dzieci poznały
podstawowe zasady ruchu drogowego Podczas zajęć dzieci
rozmawiały z policjantami, brały udział w zabawie ruchowej,

WNIOSKI z ZEBRANIA:
1. Zajęcia dodatkowo płatne przez rodziców 1zł/h w godz. od

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W KONSTANTYNOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEWODNICZĄCY - Magdalena Warowna
ZA-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Marcin Wereszko
SKARBNIK

- Monika Johan

SEKRETARZ

- Ewelina Marczuk

CZŁONKOWIE

- Chomiuk Katarzyna
- Kowaluk Sylwia
- Obrok Marzena
- Kapłan Maciej
- Mikulska Ewa
- Kopyść Joanna
- Stolarek Anna
- Wereszko Ewelina

13.30-14.30
• w poniedziałki zajęcia taneczno - rytmiczne - P. Barbara
Suprunowicz
• we wtorki zajęcia teatralne - P. Grażyna Fila
• w środy zajęcia plastyczne - P. Agata Woźniak
• w czwartki zajęcia czytelnicze - P. Agata Woźniak
• w piątki zajęcia korekcyjno - ruchowe - P. Irena
Mertowska
2. Zajęcia j. angielskiego będą odbywały się
w poniedziałki 13.30-14.10
we wtorki 13.00-13.40
w środy 13.00-13.40 ( oddział IV)
3. Zajęcia z edukacji sportowej termin nieustalony, Przedszkole
jest do dyspozycji w godzinach 15.00-16.00
4. Składka na Radę Rodziców w roku 2014/2015 to kwota 55zł
(25zł na Radę Rodziców, 30 zł imprezy okolicznościowe m.in.:
Andrzejki, Mikołajki, Choinka, Wielkanoc...) Wpłaty będą
przyjmowane w terminie do końca grudnia 2014r.: - za
pośrednictwem wychowawców grup (na prośbę rodziców)- u
skarbików grupowych- za pośrednictwem konta bankowego
Rady Rodziców BS Konstantynów 32 8034 0001 0000 0459
2000 0010

Jak możemy pomóc dziecku
w adaptacji do Przedszkola?
By pierwsze rozstania były jak najmniej bolesne. Proponujemy by w
pierwszych dniach, kiedy dziecko rozpocznie uczęszczanie do przedszkola:
• obudzić je na tyle wcześnie, by zdążyło pożegnać się ze swoimi
zabawkami w domu,

śpiewały piosenki i recytowały wiersze związane z
bezpieczeństwem na drodze, oglądały radiowóz policyjny.
Przedszkolaki otrzymały odblaskowe breloczki i
upominki. Na zakończenie pięknie podziękowały Panom
Policjantom i wręczyły laurkę.

• warto przyprowadzać dziecko do przedszkola nieco wcześniej niż
zwykle – będzie wówczas czas na pożegnania bez pośpiechu,
dodatkowe buziaczki, serdeczne uściski.
To ważne!
1. Rodzic żegna się krótko, spokojnie i zdecydowanie.
2. Mówi dziecku kiedy będzie z powrotem, po czym wychodzi.
3. Dzieciom (rodzicom też) czasem pomaga rytuał, wypracowany
razem, po wypełnieniu którego wiadomo, że mama nieodwołalnie
wyjdzie z sali. Może to być rymowanka np. „Pa pa pa – buziaków
sto dwa.” lub konkretny ciąg uścisków i przytuleń.
4. Rozstania nie należy przedłużać.
5. Przeciągane rozstania mogą całkowicie rozstroić nawet spokojne,
gotowe do pozostania dziecko.
6. Rodzic akceptując ewentualny płacz, nie odmawia sobie i dziecku
prawa do wyrażenia uczuć, ale po pożegnaniu odchodzi. - Dziecko
przecież zostaje pod dobrą opieką.
7. Nie wychodzimy ukradkiem! Dziecko, może czuć się oszukane i
następnego dnia nie puści rodzica ani na krok i cały wysiłek
adaptacyjny pójdzie na marne. - Odzyskanie nadwątlonego zaufania
jest bardzo trudne. - Gdy dziecko zostaje samo z nauczycielką,
może utulić swój smutek na jej kolanach.
8. Dobrze byłoby zaplanować jakieś ciekawe zajęcia, które wspólnie
wykonacie po odebraniu dziecka z przedszkola.
9. Pierwsze rozstania są trudne, dlatego rodzice powinni przyjść po
dziecko troszkę wcześniej w pierwszych dniach jego pobytu w
przedszkolu.

Zebranie Rodziców
25.09.2014r. podczas zebrania rodzice mieli możliwość
wysłuchania referatu na temat Adaptacji dziecka do przedszkola
– wygłoszonego przez Panią M. Jankiewicz ( materiał dostępny
na stronie internetowej Przedszkola), zapoznania się z
programami realizowanymi w przedszkolu - programami zajęć
dodatkowych., analizy kalendarza imprez.
Omówiono kwestie związane z organizacją zajęć j.
angielskiego i zajęć edukacji sportowej – finansowanych przez
rodziców. Zapoznano ze składem Rady Rodziców w roku
szkolnym 2014/2015, ustalono wysokość składki na Radę
Rodziców.

