KALENDARIUM
8.01.2015r III edycja konkursu przedszkolnego „Kolędy i pastorałki”.
18.01.2015r. XXII prezentacje "Za kolędę dziękujemy"
21.01. 2015r. Dzień Babci i Dziadka gr II i IV

STYCZEŃ 2015
5-2014/2015
____________________________________________________________

GAZETKA
PRZEDSZKOLNA

22.01.2015r. odbył się bal karnawałowy
28. 01. 2015r. Dzień Babci i Dziadka gr. I i III
8.01.2015 wystep zepołu muzycznego "Orkiestra Dni Naszych".

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA …
MIKOŁAJKI
Długo oczekiwany dzień w końcu nadszedł. Dnia 5 grudnia
przedszkolaki z wielką radością powitały Mikołaja, śpiewały mu
piosenki, recytowały wiersze. Mikołaj rozmawiał z dziećmi i
rozdawał prezenty. Tego dnia odbyło się również rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego pt. „Mikołaj”. Laureaci otrzymali nagrody.
Na koniec kolejna niespodzianka dla naszych dzieci- koncert
zespołu młodzieżowego „Forte” istniejącego od 2010r. przy
Szkołach ZDZ im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej.

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

WIGILIA
Dnia 19.12.2014r. w naszym przedszkolu odbyło się
spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyły wszystkie dzieci,
nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Dzieci z oddziału
III i IV wytąpiły w Jasełkach. Spotkaniu podniosly charakter nadały:
wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie
życzeń.

Konkurs "Kolędy i pastorałki"
Dnia 8.01.2015r. odbyła się III edycja konkursu przedszkolnego
„Kolędy i pastorałki”. Z każdej grupy chętne dzieci wykonały wybraną
przez siebie kolędę. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami
przez przedszkolną publiczność. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki.
Rozstrzygnięcie Konkurs Logo mojego Przedszkola
W dniu 15.12.2014r. został rozstrzygnięty Konkurs plastyczny
Logo mojego Przedszkola. Z pośród zgromadzonych prac Komisja
Konkursowa w składzie Monika Jankiewicz, Grażyna Fila, Irena
Mertowska wybrała najciekawsze prace:
I miejsce otrzymała praca Dawida Laszuka
II miejsce otrzymała praca Macieja i Kacpra Wedziuk oraz praca Igora
Stefaniuka

III miejsce otrzymała praca Kamila Szczukockiego
Wyróżnienie otrzymali: Daria Kopyść oraz Krystian Kowaluk
Ponieważ otrzymane propozycje nie do końca oddawały charakter
placówki, nowy projekt logo dla przedszkola został opracowany przez
Panią Monikę Jankiewicz. Do opracowania projektu wykorzystano prace
laureatów konkursu.
OPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ I RADY RODZICÓW
w sprawie LOGO Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie
Forma graficzna folderu - logo została opracowana w oparciu o
prace plastyczne dzieci zgromadzone w ramach konkursu plastycznego
Logo mojego Przedszkola.
W znaku graficznym znalazły się
elementy, które odzwierciedlają charakter
placówki a tym samym przyciągają uwagę
odbiorców.
Analizując poszczególne elementy znaku
można doszukać się pewnej symboliki:
KOŁO – harmonijny rozwój dziecka;
BUDYNEK
–
jako
dom,
symbol
bezpieczeństwa, schronienia, wspólnoty;
SŁOŃCE – to radość płynąca ze wspólnego przebywania, integracja;
TĘCZA – to symbol radosnego dzieciństwa przejście w nowy nieznany
coraz lepszy, ciekawszy świat;
MOTYL – to lekkość, ulotność, przenikalność, przemijanie. Kolor jego
skrzydeł to barwy postępujących po sobie pór roku, które są
następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca, który ma wpływ na
wegetację roślin oraz tryb życia ludzi i zwierząt. Skrzydła motyla - otwarte
dłonie to symbol otwartości na ludzi i otaczający świat.
Po dokonaniu powyższej analizy i interpretacji znaku decyzją Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców z dnia 12.01.2015r. przyjęto
zaproponowany przez Panią Monikę Jankiewicz – Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Konstantynowie projekt Logo.
Od tego momentu znak ten będzie przeznaczony m.in. do celów
identyfikacyjnych
reprezentacyjnych
oraz
korespondencyjnych
Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie.
Konstantynów, 12.01.2015r.

