Przedszkole 325

Jesień 2013 / Numer 26

SPIS TREŚCI

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący rok.
Niech Nowy Rok przyniesie zadowolenie z podjętych wyzwań,
a zbliżające się świąteczne dni
spędzone w gronie najbliższych,
przyniosą Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu.

Prawa dziecka

..................3-4

Z życia przedszkola
Sprzątanie Świata..........................................5-6

Zdrowych i spokojnych Świąt!
życzy
Redakcja Kolorowego Pajacyka!

Konkurs Plastyczny.......................................7-8
Podziękowanie.............................................9-10
Próbny Alarm.............................................11-12
Święto Pluszowego Misia.....................13-14

Podróże
Logopeda
Kolorowanki

1

........................15-18
............................19-20
...........................21-22

2

PRAWA DZIECKA

PRAWA DZIECKA

PRAWA DZIECKA

Przez pierwszych kilka lat życia jedyną rzeczywistością społeczną, w jakiej funkcjonuje
dziecko jest środowisko domu rodzinnego i przedszkola. W związku z tym, na rodzicach i
nauczycielach spoczywa obowiązek wprowadzenia dziecka w świat wartości moralnych
oraz przekazania wiedzy na temat praw dziecka.
Mając świadomość ważności roli jaką pełnią wychowawcy w zakresie przestrzegania praw
dziecka, pedagogizacji rodziców oraz kształtowania postaw u dzieci, opieramy pracę
wychowawczo – dydaktyczną w naszym przedszkolu o dokument zawierający prawa i
wolności dziecka czyli Konwencję Praw Dziecka, Konstytucję RP oraz program własny
pt.: „Moje prawa” autorstwa pani Dyrektor J. Paduch.
W oparciu o treść Konwencji oraz założenia wspomnianego programu, uświadamiamy
dzieciom, jak ważne są prawa dziecka i dlaczego powinny być przestrzegane i chronione.
Podstawowym prawem każdego dziecka jest prawo do opieki i ochrony ze strony
dorosłych. Zapewniamy to poprzez stworzenie serdecznej i pełnej zaufania atmosfery oraz
zorganizowanie otoczenia dziecka tak, aby mogło poruszać się w nim swobodnie. Wpływa
to na pełny i harmonijny rozwój dziecka oraz poczucie, że jest się otoczonym właściwą
opieką i troską ze strony dorosłych.
Dziecko ma prawo do poszanowania własności stąd każdy wychowanek posiada własną
półkę w szatni, sali, łazience, w której przechowuje swoje przedmioty. Każdy znaleziony
przedmiot, wykonany rysunek to dla dziecka skarb. Nie odbieramy dzieciom radości z
posiadania drobnych skarbów. Prace i wytwory plastyczne dzieci umieszczają we własnych
teczkach, które stanowią wspaniały skarbiec ich twórczości.
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Jednocześnie kształtujemy w wychowankach poszanowanie nie tylko wytworów pracy
własnej, ale również kolegów. Uczymy dzieci, że mają prawo do własności, ale powinni
respektować je również wobec rówieśników. Dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje
ulubione zabawki, dzielić się nimi według własnego uznania z rówieśnikami i samodzielnie
dysponować przedmiotami oddanymi im do użytku. Jednocześnie uczą się dbałości o
własne i wspólne zabawki oraz rozumienia konsekwencji niewłaściwego ich użytkowania
np.: odebranie na określony czas przywileju korzystania z zabawek, zabranie zepsutej
zabawki do domu i jej naprawienie. Uświadamiamy dzieciom, że każde dziecko ma prawo
do posiadania swoich ulubionych przedmiotów, kącików pełnych drobnych skarbów. W
salach wydzielone są skrzynie, nazywane też „Skrzyniami skarbów” -to miejsce do którego
dziecko może przynieść znalezione skarby, a potem w czasie zajęć i zabaw swobodnie z
nich korzystać.
Kształtujemy umiejętność rozumienia przyczyn i akceptowanie odmienności innych ludzi.
Zachęcamy do poszanowania cudzej godności i oczekiwania tego samego od innych. W
trakcie zorganizowanych zajęć plastycznych dzieci wykonują swoje portrety – ich wystawa
to doskonały moment na zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie występujące między
nimi m.in.: kolor skóry. Uświadamiamy, że różnice te wpływają na ich wyjatkowość, że
dzięki niej każde dziecko jest kimś szczególnym.
Dziecko rozumie, że ono i jego koledzy różnią się między sobą nie tylko wyglądem ale także
cechami charakteru, upodobaniami i należy tą odmienność uszanować. Zapoznajemy z
różnymi kulturami, narodowościami – w tym roku poznajemy kulturę, zwyczaje i upodobania ludzi mieszkających w Holandii. Jednocześnie wśród naszych wychowanków znajdziemy dzieci o obcobrzmiącym nazwisku. Dzieci i ich rodzice mogą podzielić się swoją
historią, opowiedzieć ciekawostki o kraju, z którego pochodzą. Rozwijamy w ten sposób
życzliwą i serdeczną postawę wobec wszystkich ludzi.
Dziecko przebywając w przedszkolu w drodze różnorodnych działań wzbogaca swoją
wiedzę na temat otaczającego świata. Jednak nie wszystko dla małego dziecka jest proste
i jasne. Dlatego kierujemy się wyrozumiałością i cierpliwością wobec niekończących się
pytań dzieci, bowiem mają one do tego prawo. Dziecko w swoim postępowaniu popełnia
wiele błędów, które najczęściej wynikają z jego niewiedzy. Dlatego właściwie reagując w
konkretnej sytuacji, kształtujemy umiejętność dostrzeżenia przez samo dziecko
niewłaściwego zachowania oraz jego poprawy. Podpowiadamy jak dziecko może naprawić
błąd, wyrządzone zło oraz staramy się zrozumieć uczucia dziecka ( smutek, żal, rozczarowanie).
W następnym numerze gazetki opisane będą kolejne prawa przysługujące dzieciom, które
realizowane są w naszym przedszkolu.

oprac. Aneta Bartniczak
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WSPÓLNIE “ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ”!
W życiu naszego przedszkola od wielu już lat ważne miejsce zajmują treści ekologiczne.
Organizujemy różnorodne zabawy, zajęcia i warsztaty, które uczą dzieci dbania o środowisko naturalne. Wspólnie z dziećmi szukamy sposobu na zmniejszenie zużycia wody i ilości
zawartych w niej zanieczyszczeń, poznajemy wagę sortowania śmieci i sposoby zmniejszania ich ilości. Realizujemy również program ekologiczny „Warszawa stolicą czystości”, bierzemy udział w ekologicznych konkursach, pokazujemy, jak wiele pięknych rzeczy można
zrobić z materiałów odpadowych. Nic więc dziwnego, że pod koniec września nasi mali
przedszkolacy – ekolodzy wraz ze swymi paniami uzbrojeni w ochronne rękawice i worki na
śmieci ruszyli, by posprzątać ogród przedszkolny i jego otoczenie. W ten sposób włączyliśmy się po raz kolejny w ogólnopolską akcję organizowaną przez Fundację Nasza Ziemia –
Sprzątanie świata. W tym roku akcja odbyła się już po raz 20 i przebiegała pod hasłem
„Odkrywamy czystą Polskę”.
Uświadomiła dzieciom, jak nieprzyjemnie jest żyć w zaśmieconym kraju i jak niewiele
trzeba, by zmienić tę sytuację w swoim otoczeniu.
opr. Dorota Wypych

Tata Adasia gr. I,
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KONKURS PLASTYCZNY
„Słoneczniki” Vincenta van Gogha to jeden z najbardziej znanych obrazów – arcydzieł
światowego malarstwa. Artysta stworzył dwie serie obrazów ze słonecznikami, które w tym
okresie były popularnymi kwiatami służącymi do dekoracji. Warto dodać, że twórczość van
Gogha nie była ceniona za życia artysty. Jednak stworzył on przeszło 2 tysiące dzieł: obrazy
olejne, akwarele, szkice, rysunki. Wiele z nich znajduje się w Muzeum w Amsterdamie.
Przybliżając dzieciom kulturę, sztukę, obyczaje Holandii zaprosiłyśmy rodziców wraz z
dziećmi do udziału w wystawie prac plastycznych inspirowanych właśnie „Słonecznikami”
Vincenta van Gogha. Wystawę stworzyło 28 przepięknych prac. Zostały one wykonane
rozmaitymi technikami przy użyciu różnorodnych narzędzi plastycznych. Wielka inwencja i
pomysłowość twórców wystawy zasługuje na szczególne uznanie. Wystawa prac przez dwa
tygodnie przyciągała uwagę przebywających w przedszkolu osób. Niektóre obrazy były
wiernym odbiciem oryginałów. Inne swobodną ich interpretacją. W drodze głosowania
wyłoniono trzy najciekawsze prace. Najwięcej głosów uzyskała praca Marcela z grupy IV.
Drugie miejsce zdobyła praca Mateusza z grupy III, zaś trzecie miejsce przypadło „Słonecznikom” wykonanym przez Dominikę z grupy IV. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Gratulujemy ciekawych pomysłów, zaangażowania oraz talentu wszystkim dzieciom i ich
rodzicom, którzy wykonali prace inspirowane obrazami „Słoneczniki” Vincenta van Gogha.

1 miejsce: Marcel (gr. IV)

2 miejsce: Mateusz (gr. III)

1 miejsce: Dominika (gr.IV)

autor: Katarzyna Owczarek
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Na łamach naszej gazetki serdecznie dziękujemy Państwu Katarzynie i Rafałowi Rokickim za
inicjatywę organizowania i prowadzenia koncertów muzycznych dla dzieci ze wszystkich
grup wiekowych z naszego przedszkola.
Dzieci mają możliwość słuchania utworów wokalnych i instrumentalnych o różnym tempie,
dynamice i nastroju, związanych m. in. z aktualną porą roku. Chętnie uczestniczą w proponowanych zabawach muzyczno – ruchowych, wspólnie śpiewają.
Takie koncerty uatrakcyjniają dzieciom pobyt w przedszkolu oraz mają pozytywny wpływ
na rozwijanie wrażliwości artystycznej.
W imieniu przedszkolaków i całego grona pracowników jeszcze raz serdeczne podziękowania za wielkie zaangażowanie.
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STRAŻ POŻARNA
W PRZEDSZKOLU!
DZIEN IRLANDZKI

Bezpieczeńtwo naszych podopiecznych i całego personelu to sprawa najważniejsza i
dlatego regularnie odbywają się w naszej placówce alarmy przeciwpożarowe – oczywiście
z udziałem jednostki straży pożarnej.
Na znany sygnał wszystkie dzieci w asyście dyrekcji, nauczycieli i personelu technicznego
sprawnie opuściły budynek przedszkola przez wyjścia ewakuacyjne.
Nasze działania fachowych okiem obserwowali strażacy.
Korzystając z wizyty strażaków dzieci obejrzały z bliska wóz strażacki, poznały jego
przeznaczenie, wyposażenie oraz zasiadły w kabinie kierowcy.
Niektóre dzieci powzięły decyzję odnośnie swojego zawodu w przyszłości :-)
Nam pozostaje tylko sobie życzyć, aby spotkania ze strażakami miały charakter treningu
ewakuacyjnego i dodatkowej atrakcji.

autor: Hanna Anusik
Bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Kunickiemu - tacie Alicji z gr. IV za zorganizowanie tej
akcji!
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Wszystkiego najlepszego MISIU !
Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez pluszowego misia. Kiedy w 2002 roku świętował swoje 100 urodziny ustanowiono Światowy Dzień Pluszowego Misia, który przypada 25
listopada.
W naszym przedszkolu świętowaliśmy Dzień Misia wspólnie, na dużej sali. Każde dziecko
przyniosło swojego misia, a rodzice zadbali o misiowe uszka, które wykonali według
własnego pomysłu wraz z dziećmi w domu.
Aby każde dziecko wiedziało skąd wziął się pluszowy miś, wychowawczynie postanowiły
przybliżyć dzieciom historię powstania misia w formie teatrzyku. W role wcieliły się:
Aneta Bartniczak - prezydent
Hanna Anusik - sklepikarz
Dorota Wypych - narrator
Ewelina Litwic - dziennikarz
Niektóre dzieci nie rozpoznały przebranych nauczycielek, co dla aktora jest dużym komplementem :-)
Podczas dalszej zabawy dzieici tuliły swoje misie, śpiewały, tańczyły z nimi. Rozwiązywały
misiowe zadania: układały puzzle, rysowały po śladzie, rozpoznawały przyjaciół oraz atrybuty znanych misiów.
Na zakończenie zaśpiewaliśmy wszystkim pluszakom "Sto lat!" A misiowe uszka na głowach
dzieci towarzyszyły im do końca dnia w przedszkolu.
autor: Ewelina Litwic
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IRLANDZKI
PRZEDSZKOLAKIDZIEN
W EUROPIE:
HOLANDIA
W nowym roku szkolnym nasz przedszkolny pociąg europejski wyrusza w podróż do krainy
tulipanów i wiatraków – Witaj Holandio!
Holandia to niewielki, ale ciekawy i gościnny kraj. Północny zachód Holandii kiedyś był
pokryty wielkimi lasami i stąd nazwa kraju: „Holt-land”, co znaczy „kraina lasów”. Inna
oficjalna nazwa Holandii to Królestwo Niderlandów, zgodnie ze swoją nazwą jest krajem
nizinnym, a jedna czwarta jego powierzchni to obszary leżące na poziomie morza lub
depresje. Stolicą Holandii jest Amsterdam, który posiada 1281 mostów i jest jedną z
najpiękniejszych stolic Europy. To miasto - skansen, miasto starych wiatraków, zabytków,
kanałów, muzeów oraz tak zwanych „hofjesów”, czyli starych domów przyklasztornych,
otoczonych rozległymi ogrodami, w których kiedyś mieszkali zakonnicy.
Flaga Holandii jest jedną z najstarszych flag państwowych. Flaga została przyjęta oficjalnie
dekretem królowej Wilhelminy w 1937 roku, jednak była w użyciu już od XVI wieku. Kolory
niebieski, biały i pomarańczowy były barwami noszonymi przez wojska księcia holenderskiego Wilhelam I Orańskiego hrabiego von Nassau w okresie wojny Holandii o
niepodległość. W XVII wieku zamiast koloru pomarańczowego zaczął być używany także
czerwony, prawdopodobnie dlatego, że używany barwnik pomarańczowy nie był trwały i z
czasem zmieniał barwę na czerwoną. Natomiast Herb Holandii wywodzi się z
XIII-wiecznego herbu królewskiej dynastii Orańskiej-Nassau (lew). W czasie okupacji
hiszpańskiej 17 prowincji utworzyło parlament i za herb przyjęto lwa trzymającego w
jednej łapie 17 strzał, a w drugiej miecz — symbol mocy. Gdy siedem prowincji zjednoczyło
się, tworząc obecną Holandię, zredukowano do siedmiu liczbę strzał. Pod tarczą herbową
umieszczony jest francuski napis: Je maintiendrai ("Będę bronił"). Powyżej tarczy herbowej
— królewska korona Holandii.
Holandia to kraj ładny, estetyczny, zadbany. Bez względu na to, czy w stolicy, czy w małym
miasteczku znajdziemy wiele miejsc, które nas zachwycą. Czy to będzie skwerek, czy
kościół, czy szereg malowniczych domów. Holendrzy są miłośnikami piękna. W kolorowych,
wystylizowanych kamieniczkach znajdziemy mnóstwo galerii, kameralnych teatrów,
wystaw malarskich. Nieodłącznym elementem holenderskiego krajobrazu są wiatraki.
Początkowo używane były do osuszania terenu, wcześniej zajętego przez jeziora. Chłopi
wykonywali tę pracę za pomocą wiatraków, które już od 1274 roku do tej pory są ważnym
elementem gospodarki wodnej. Innymi znanymi symbolami Holandii są sery i chodaki.
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Sery holenderskie znane są na całym świecie, eksportowane już od średniowiecza.
Najlepsze robione są ze świeżego, surowego, nie pasteryzowanego mleka. Żółty kolor
zawdzięczają karotenowi znajdującemu się w trawie, którą jedzą krowy. Sery nadal produkowane są według dawnej receptury, tylko ciężką pracę ludzi wykonują maszyny. Jednym z
najbardziej znanych serów holenderskich jest Gouda, produkowany w wiejskich gospodarstwach wokół miasta Gouda. Można tam odwiedzić targ serowy. Chudszym serem jest
Edamer, który swoją nazwę zawdzięcza miastu Edam w północnej Holandii.
Chodaki (klumpen) są elementem ludowego stroju Holendrów. Wyrabiane są z drewna
topolowego i używane przez holenderskich farmerów od lat, dopiero niedawno zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską jako obuwie robocze, które jest tanie, wytrzymałe i
bezpieczne. Warto pamiętać, że chodaki są w Holandii nie tylko symbolem, miłą pamiątką
chętnie kupowaną przez turystów, ale także obuwiem używanym na co dzień.
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Przepięknym elementem krajobrazu holenderskiego oraz nieodłącznym symbolem tego
kraju są tulipany. W Holandii można podziwiać ogromne pola porośnięte tymi kwiatami.
Warto również wiedzieć, iż Holendrzy specjalizują się w tworzeniu przeróżnych mieszanek
kolorystycznych tulipanów, które słynne są na całym świecie.
Naszą przygodę z poznawaniem Holandii przedszkolaki rozpoczęły już we wrześniu. Dzieci
zapoznawały się z przygodami tytułowych bohaterów książeczki Annie M. G. Schmidt „Julek
i Julka”. Dzieci wykonały flagę Holandii, która zdobi kącik holenderski zorganizowany w
każdej sali. Przedszkolaki z grupy II i IV tworzyły z różnych materiałów holenderską
ciężarówkę DAF. A rodzice z dziećmi brali udział w konkursie plastycznym inspirowanym
dziełem Vincenta van Gogha „Słoneczniki”. Powstało wiele pięknych prac w różnych
technikach. W słoneczne przedpołudnie 23 pażdziernika wszystkie przedszkolaki nie mogły
się doczekać wyjścia do ogrodu przedszkolnego. W tym dniu dzieci miały sadzić cebulki
tulipanów. Zarówno młodsze dzieci, jak i starszaki dzielnie wkładały sadzonki do wykopanych dołków w przedszkolnych kwietnikach. Teraz muszą tylko cierpliwie zaczekać, aż
cebulki tulipanowe przezimują i na wiosnę wypuszczą pierwsze zielone listki.
autor: Katarzyna Suda
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źródło: www.holandia.lovetotravel.pl
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Zachęcamy Państwa do wspomagania mowy dziecka w ulubiony przez przedszkolaki
sposób czyli przez zabawę! Jedną z takich propozycji jest opowiadanie logopedyczne pt:
„Burek z podwórka”.
Warto bawić się z lusterkiem - wtedy dziecko będzie mogło zobaczyć jak ćwiczy jego buzia.
Najważniejsza jest dobra zabawa i dużo pochwał od rodziców :-)

„Burek z podwórka”
W wiejskiej zagrodzie, pies zwany Burkiem
skrzętnie zarządza całym podwórkiem.
Niech Burkiem będzie w buzi języczek,
wnet obowiązki jego wyliczę:
Rankiem, gdy tylko oczka otwiera,
Już za porządki się zabiera.
Najpierw wokół swej budy posprząta:
Zamiecie (oblizywanie warg),
Zakopie kości do kąta (wysuwanie i chowanie do jamy ustnej języka).
Następnie w budzi zrobi sprzątanie (masowanie czubkiem języka wewnętrznej strony
policzków)
I zerknie w miseczkę, co dziś na śniadanie (kierowanie języka w kąciki warg).
Na widok ciepłej kaszy smacznie się oblizuje (oblizywanie językiem „wąsów” i „brody”)
Zjada wszystko, bo bardzo mu smakuje (głośne mlaskanie).
Teraz już Burek biegnie zliczyć kurki do kurnika
sprawdzić, czy tej nocy nie było tam liska zbójnika (liczenie ząbków „kurek”, poprzez
dotykanie każdego zęba czubkiem języka).
Są wszystkie, lecz tuż za płotem słychać gąsek gęganie (gęganie: gę, gę, gę)
Biegnie Burek na ratunek, dając znak szczekaniem (szczekanie: au, au, au)
A tu już gąsior groźnie sycząc (syczenie: s…………),
Broni swego stada.
Niesfornych łobuziaków ucieka gromada,
Sapiąc ze zmęczenia (nadymanie policzków i wypuszczanie powietrza)
Szumiącego lasu dopada (szumienie sz…………..).
Teraz Burka czeka nie lada zadanie,Musi krówkę wyprowadzić na łąkę, na śniadanie.
Krowa muczy przyjaźnie (mu……….)
Już idą drogą wśród lasu,
Nagle się przestraszyli okropnego hałasu.
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LOGOPEDA

Spogląda Burek za siebie, z prawej i z lewej strony
(wysuwanie języka i kierowanie go w prawo i w lewo)
Co widzi? Wóz strażacki pędzi jak szalony.
i–a, i–a, i–a, słychać już z oddali,
Co znaczy, że w pobliżu gdzieś się chyba pali.
Wtem słyszy Burek gwizd znajomy (gwizdanie)
Znajome cmokanie (cmokanie).
To jego pan go wzywa, ma nowe zadanie.
Przeciska się Burek do domu, na skróty, przez dziurę w płocie
(przeciskanie języka przez zaciśnięte zęby),
Gdy nagle wzrok jego skupił się na kocie,
Który miaucząc groźnie (miauczenie), na rybki polował,
Lecz widząc psa, na drzewo się schował.
Wdzięczne rybki Burkowi całuski ślą spod wody (całuski),
Lecz psina nie ma już czasu, pędzi w stronę zagrody.
Koń stoi już w zaprzęgu, parska niecierpliwie (parskanie)
Pan cmoknął na niego (cmokanie), ruszyli leniwie.
Słychać miarowy bieg konia ( kląskanie),
Burek biegnie z boku,
Nie chce być gorszy, pragnie dotrzymać mu kroku.
I tak dzień cały Burka pracą wypełniony.
Pod wieczór wraca psina do budy zmęczony,
Zjada smaczną kolację (mlaskanie),
Poprawia posłanie (wypychanie językiem policzków)
I już po chwili słychać jego smaczne chrapanie (chrapanie).

wyszperała Marlena Tatarek
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