KALENDARIUM
DATA

TEMATYKA

12.11.2014r. Spotkanie z Historią – Święto 11 Listopada. Spotkanie z
godz. 10.00 członkami zespołu „Pogodna Jesień”– wspólny śpiew
piosenek patriotycznych.
12.11.2014r. Ogłoszenie konkursu plastycznego „Logo dla Przedszkola”
18.11.2014r. Lekcja przyrody – Poznajemy drzewa i krzewy naszych
lasów
Spotkanie
z
przedstawicielem
Parku
Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.
25.11.2014r. Zebranie rodziców ogólne i grupowe –m.in. przekazanie
informacji na temat obserwacji i diagnozy wstępnej
wychowanków, Odpowiedzi na pytania - Co z Mikołajem?
28.11.2014r
godz. 9.30
Andrzejki
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA …

Akademia Aquafresh
We wrześniu 2014 r. nasze Przedszkole wzięło udział w programie
zdrowotnym "Akademia Aguafresh", który miał na celu zachęcić
najmłodszych do dbania o higienę jamy ustnej.
30 września o godz. 12.00 wzięliśmy udział w ustanowieniu
Rekordu Guinnessa w największej ilości dzieci myjących jednocześnie
ząbki. Tego dnia Przez 2 minuty 313 328 dzieci w całej Polsce a 82 w
Naszym Przedszkolu z wielkim zaangażowaniem szczotkowało zęby.
Wszystkie dzieci biorące udział w programie otrzymały certyfikaty.

Teatr w Przedszkolu
Dnia 10.10.2014 gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów z
Białegostoku, którzy wystawili teatrzyk pt. "Jak Piotruś dobre serduszko
ratuje Planetę Ziemię". Bohaterowie przedstawienia zachęcali dzieci do
dbania o czystość otoczenia, a przede wszystkim do segregacji śmieci.
Na zakończenie spotkania Piotruś – tytułowy bohater sprawdził, czy
dzieci potrafią segregować śmieci. Przedszkolaki świetnie poradziły sobie
z tym zadaniem.

„

Pasowanie na Przedszkolaka oraz Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 13 października odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Był
to szczególny dzień dla 3-4 latków. Podczas uroczystości dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności, śpiewały piosenki, recytowały
wiersze, wykonały taniec w parach. Pani Dyrektor dokonała uroczystego
pasowania. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w słodkim poczęstunku
przygotowanym przez rodziców.
Uroczystość połączona była również z Dniem Edukacji Narodowej.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i innych
pracowników przedszkola. Wystąpiła także Przewodnicząca Rady

Pokoloruj !

Rodziców przekazując najlepsze życzenia wszystkim Pracownikom
Przedszkola z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Dzieci z grup 5 i 6- latków z okazji Dnia Nauczyciela przygotowały
piosenki i życzenia.

Jesienne zagadki – Dzieci to lubią
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DZIECI I RODZICÓW

1. Ma koronę – królem nie jest.
Umie szumieć, gdy wiatr wieje.
Ma zieloną szatę latem,
Lecz przed zimą zrzuca szatę. Drzewo

do udziału w konkursie plastycznym
Logo mojego Przedszkola

W roku 2015 Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie będzie
świętować 30-lecie działalności w obecnym budynku przy ul. Platera7 .
W związku z tym wydarzeniem zapraszamy dzieci, rodziców,
opiekunów do wzięcia udziału w konkursie na LOGO naszego przedszkola.
Organizator: Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie
Koordynator: Monika Jankiewicz, Irena Mertowska, Rada Rodziców
Termin: od 01.11.2014r. do 12.12.2014 r.
Cele konkursu:
1. Uzyskanie od uczestników konkursu LOGO przedszkola, czyli
czytelnego znaku graficznego będącego rozpoznawalnym
symbolem naszej placówki.

3. Rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej.
(… )z regulaminu
1. Prace w formacie A4 (21x29) w formie papierowej należy składać w
gabinecie dyrektora przedszkola lub u wychowawczyń grup. W formie
można

przesłać

na

adres

przedszkola

3. Na leśnej polanie spotkasz się z tym panem.
Ziemię przedziurawił, kapelusz wystawił. Grzyb
5. Drepcze przez lasu gąszcze,
łapie myszy, żmije, chrabąszcze.
Gdy zimowe przyjdą dni,
Zagrzebany w listkach śpi. Jeż
6. Chociaż mam kolce, przyznam się szczerze,
nie jestem różą ani też jeżem.
Jesień mnie niesie dzieciom w podarku.
Chcecie mnie znaleźć?Idźcie do parku. Kasztan
7. Jest tu drzew mnóstwo dookoła.
Z dala słychać śpiew dzięcioła.
W krzakach sarna się ukryła.
Znajdziesz tu mnóstwo grzybów jesienią. Las

2. Budzenie szacunku i przywiązania do naszej placówki
przedszkolnej jako drugiego domu.

elektronicznej

2. Ostrym dziobem w drzewo stuka.
Owadów pod korą szuka. Dzięcioł

email:

przedszkolesam@onet.pl z dopiskiem (Temat) LOGO
2. Każdy uczestnik może złożyć/nadesłać jedną pracę.
3. Na odwrocie projektu należy podać dane autora: imię, nazwisko, adres.

8. Złote, czerwone i rude spadają
gwiazdki jesieni. Płyną w spokojnym
powietrzu, potem siadają na ziemi. Liście
9. Ma brązowe, śliczne oczy,
nóżki zgrabne, cienkie.
Czy widzieliście kiedyś w lesie płochliwą..... Sarna

