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KALENDARIUM
04.12.2014 Warsztaty dla Rodziców – „Trudności wychowawcze”

GAZETKA
PRZEDSZKOLNA

– prow. Katarzyna Masarz WOPRP i T SENS
05.12.2014 Mikołajki. Rozstrzygnięcie Konkursu „Mikołaj"
15.12.2014 Rozstrzygnięcie Konkursu „Logo Przedszkola”
19.12.2014 Spotkanie Wigilijne - Jasełka

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA …

Święto Odzyskania Niepodległości
Dnia 12 listopada 2014r. w naszej placówce odbyły się
obchody Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem
uroczystości było kształtowanie postawy szacunku do historii
naszego kraju i symboli narodowych. Spotkanie rozpoczęła Pani
Dyrektor witając wszystkich i przybliżając wiedzę na temat
obchodzonego święta. Następnie wszyscy uroczyście odśpiewali
Hymn Polski, po czym grupa III zaprezentowała krótką część
artystyczną. Na koniec odbył się występ zespołu ludowego
„Pogodna Jesień”, Pań: Grażyny Kowaluk, Danuty Wereszko,
Danuty Garbowicz oraz Pana Zdzisława Marczuka, którym
bardzo dziękujemy za przybycie.

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

Pokoloruj
Zajęcia z pracownikiem Parku Krajobrazowego
–Podlaski Przełom Bugu

Dnia
18.11.2014
gościliśmy
pracownika
Parku
Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu", który przeprowadził z
dziećmi zajęcia na temat drzew i krzewów występujących w
naszych lasach. Prowadząca zapoznała dzieci z rodzajami drzew
występujących w Polsce. Omówiła ich wykorzystanie, wygląd a
także podała wiele ciekawostek dotyczących drzew iglastych i
liściastych. W drugiej części zajęć dzieci wykonały prace
plastyczne związane z podejmowanymi zagadnieniami. Na
zakończenie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe zakładki do
książek.

ZAGADKI

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Gdy nadchodzi, wodę skuwa,
Każdy czapkę wnet nasuwa,
Śnieg jest sypki, jak ta mąka,
Sople wiszą w wielkich strąkach!
Mróz

W czerwonym płaszczu nocą się skrada
I pod choinką prezenty składa.
Ma długą brodę, czapkę i laskę,
Odwiedza dzieci, co obchodzą Gwiazdkę.
Święty Mikołaj
Jeden raz to święto w roku,
Łza się zawsze kręci w oku,
Gdy choinka się zieleni,
Tysiącem kolorów mieni.
Dzień to w istocie wspaniały Jezus w żłóbku leży mały,
Chociaż zimno, chociaż mrozi,
Ciepło do serc już nadchodzi.

Dnia 20 listopada 2014r. obchodziliśmy w Przedszkolu
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Celem obchodów było
zwrócenie uwagi na podmiotowość dzieci i przypomnienie, że to
Polska była inicjatorem uchwalenia 25 lat temu Konwencji o
Prawach Dziecka.
„Mam prawo do”.
To wszystko jest takie poważne, dorosłe,
Powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej.
Chcę się bawić w piaskownicy, dom zbudować dla dżdżownicy.
Z kolegami w piłkę grać i niczego się nie bać.
Latem lizać zimne lody, stać na deszczu dla ochłody
Chcę na łące zrywać kwiaty i przytulać się do taty.
Zimą toczyć śnieżne kule,i się z mamą pieścić czule.
Chcę by mi czytano bajkę, o kocie, co palił fajkę.
Chcę też domek mieć na drzewie, i co jeszcze chcę mieć nie wiem.
Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć:
Prawo do godnego życia,
Bez wojen, głodu i bicia,
Bez strachu, smutku i łez. Cześć!!!
Jarosław Poloczek

Boże Narodzenie
Drzewko to zawsze zielone,
Na czas Gwiazdki wystrojone,
Pod nim zaś Mikołaj Święty
Pozostawił nam prezenty.
Choinka

Choinkowe ozdoby
Okrągłe jak słońce,
Jak ono złociste
I blaskiem świecące.
Bombki choinkowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW
do udziału w konkursie plastycznym Logo mojego Przedszkola
Organizator: Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie Koordynator: Monika
Jankiewicz, Irena Mertowska, Rada Rodziców Termin: do 12.12.2014 r.
Cele konkursu:
1. Uzyskanie od uczestników konkursu LOGO przedszkola, czyli czytelnego znaku
graficznego będącego rozpoznawalnym symbolem naszej placówki.
2. Budzenie szacunku i przywiązania do naszej placówki przedszkolnej jako drugiego
domu.
3. Rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy, wewnątrzprzedszkolny.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy rodzice, opiekunowie i dzieci, a także
personel naszego przedszkola.
3. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję LOGO dla przedszkola.
4. Logo Przedszkola Publicznego powinno jednoznacznie kojarzyć się z przedszkolem.
5. Prace w formacie A4 (21x29) w formie papierowej należy składać w gabinecie
dyrektora przedszkola lub u wychowawczyń grup. W formie elektronicznej można
przesłać na adres przedszkola email: przedszkolesam@onet.pl z dopiskiem (Temat)
LOGO
6. Każdy uczestnik może złożyć/nadesłać jedną pracę.
7. Na odwrocie projektu należy podać dane autora: imię, nazwisko, adres.
8. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 12 grudnia 2014r. Po tym terminie zgłoszenia
nie będą przyjmowane.
9. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę: oryginalność, czytelność projektu, estetyka
wykonania, pomysłowość.
10. Wyboru dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora przedszkola w składzie:
dyrektor – Monika Jankiewicz, nauczyciel – Irena Mertowska, Przewodnicząca Rady
Rodziców Magdalena Warowna
11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 15 grudnia 2014r na stronie internetowej
przedszkola i bezpośrednio w placówce szatni w kąciku dla rodziców.
12. Nadanie LOGO placówce przedszkola nastąpi w dniu jubileuszu.
13. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich publikowania.
14. Wybrane logo będzie przeznaczone do celów: Identyfikacyjnych – Reprezentacyjnych Korespondencyjnych
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym
udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w następujących
polach eksploatacji: druku w dowolnym nakładzie, używania w
Internecie oraz w innych formach (nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne CD-ROM), a także prezentowania prac
na wystawach.
16. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
16.1 zapoznały się z Regulaminem konkursu,
16.2 nadesłały prace konkursowe zgodnie z wymogami
określonymi w regulaminie konkursu.

REGULAMIN
III EDYCJI KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO
NAJPIĘKNIEJSZE KOLĘDY I PASTORAŁKI
I.
ORGANIZATORZY – nauczyciele
Przedszkola
Samorządowego
w
Konstantynowie - Irena Mertowska, Monika
Jankiewicz
II.

III.
IV.

V.
VI.

CEL KONKURSU
- propagowanie kultury muzycznej, - upowszechnianie kolęd i pastorałek,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, - rozwijanie talentów
estradowych.
UCZESTNICY - dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat
ZASADY UCZESTNICTWA –
1. Uczestnicy przygotowują jedną kolędę lub pastorałkę
2. Uczestnicy występują solo
3. Wykonanie utworu „na żywo” bez podkładu lub do podkładu muzycznego)
4. Czas wykonania nie przekracza 5-ciu minut.
5. Podkład muzyczny powinien być zarejestrowany na płycie CD (na dołączonej
płycie powinien znajdować się tylko utwór przeznaczony do prezentacji,
ponadto powinna być ona opisana - tytuł utworu, imię i nazwisko uczestnika)
6. Uczestnicy konkursu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostium,
rekwizyt, itp.
7. Nieprawidłowo zarejestrowany podkład uniemożliwia występ.-.
OCENA -prezentacje uczestników oceniane będą przez jury
TERMIN: Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach
I ETAP - w dniach 15-19 grudnia 2014r. w każdym oddziale (I,II,III,IV)
II ETAP – 08 stycznia 2015r. w Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie

VII.

NAGRODY- każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom a dla laureatów
przewidziane są nagrody rzeczowe.

VIII.

INNE USTALENIA - najlepsi wykonawcy w ocenie jury, wystąpią podczas
Przeglądu Powiatowego ,,ZA KOLĘDĘ DZIĘKUJEMY” (styczeń 2015)
organizowanego Przez Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie.

