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23.10.2015 “BAL JESIENI”
W najbliższy piatek zapraszamy wszystkie
dzieciaki na bal jesieni, który odbędzie się
pomiędzy godziną 10.00 a 12.00.
Będziemy tańczyć, bawić się, urządzać
konkursy oraz zajadać owocowo - warzywne
jesienne przysmaki. Dzieciaki będą również
samodzielnie przygotowywały dla siebie soki.
Poprosimy o ubranie dzieci w tym dniu,
w kolory jesieni.

„Bajka się psuje gdy przyroda choruje”
czyli kabaret ekologiczny dla dzieci
W dniu 22.10.2015, po obiedzie gościć
będziemy krakowski teatr dla dzieci.
Przedstawienie jest zbiorem kilku znanych
bajek, które jednak nie kończą się w sposób
tradycyjny i dotąd nam znany. Nasz
współczesny świat nie pozwala bohaterom
tych bajek na klasyczne zachowania np. złota
rybka już nie jest złotą rybką i nie spełnia
życzeń rybaka, ponieważ nie chce pływać w
skażonej wodzie...

Wycieczka na nowy Komisariat Policji
w Wesołej
W ostatnim tygodniu października wybieramy
się w odwiedziny na nasz nowy komisariat
w Wesołej.
Pan Komendant oraz panowie policjanci
pokażą nam nowy budynek oraz opowiedzą
o swojej pracy. Będziemy również rozmawiać
na temat bezpieczeństwa na drogach.
Jedziemy autobusem. Jadą dwie starsze
grupy. Każda grupa będzie miała inny termin
wycieczki (zależny również od warunków
pogodowych).
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Narodowe Święto Niepodległości
w naszym przedszkolu - 10.11.2015
W dniu 10 listopada 2015 r. w naszym
przedszkolu obchodzimy Narodowe Święto
Niepodległości. Z tej okazji wszystkie grupy
dzieci uroczyście będą świętowały ten
wyjątkowy dla Polaków dzień. Wspólnie
odśpiewamy hymn narodowy. Wykonamy
również kotyliony w barwach ojczystych.
Tego dnia realizowane będą zajęcia
edukacyjne w ramach projektu Instytutu
Pamięci Narodowej „Historia w kolorach”.
Obejrzymy film animowany „Polskie symbole
narodowe”.
W tym dniu planujemy również wizytę gościa
specjalnego, oficera Wojska Polskiego.
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Wycieczka do Telewizji Polskiej
12.11.2015, wyjazd godzina 10.00.
W listopadzie obchodzony jest Światowy
Dzień Telewizji (21.11.2015) i z tej okazji
postanowiliśmy wybrać się do gmachu
głównego Telewizji Polskiej na ul.Woronicza.
W planach wycieczki jest zwiedzanie studiów
telewizyjnych, pomieszczeń reżyserskich,
muzeum TVP.
Wyjeżdżają Słoneczka i Żabki. Jedziemy
autokarem. Wyjazd planujemy o godzinie
10.00. Wracamy około godziny 13.00.

Z okazji Dnia Telewizji zaprosiłyśmy również
do nas w odwiedziny zaprzyjaźnioną z nami,
jedną z naszych mam - prezenterkę TVN24.
Nowa osoba w naszym zespole Pani Ewa Padzik.
Ewa objęła stanowisko asystenta nauczyciela
w grupie naszych Słoneczek.
Ukończyła studia licencjackie na kierunku
pedagogika- praca socjalna, praca
z dzieckiem i rodziną. Aktualnie jest na
ostatnim roku pedagogiki przedszkolnej.
Pani Ewa jest bardzo
pogodną i wesołą
osobą.
Zastąpi na stałe ciocię
Patrycję, która jak
zapewne Państwo
wiecie spodziewa się
potomka.

Dzieci będą miały okazję porozmawiać na
temat pracy dziennikarzy w programach
informacyjnych, podpytać o frapujące
zagadnienia. Mamy nadzieję, że będzie to
dla dzieci ciekawa niespodzianka. :)

Już wkrótce rusza nasza nowa strona
internetowa!
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Plan pracy SŁONECZEK w październiku
i listopadzie
W nadchodzącym czasie, w naszej grupie
poznawać będziemy poznawać podstawowe
znaki drogowe oraz zasady bezpieczeństwa
przy przechodzeniu przez jezdnię. Nauczymy
się piosenek w tej tematyce: „Po ulicy auta...”
oraz „Samochody”. Będziemy ćwiczyć
słownictwo angielskie związane z ruchem
ulicznym i pojazdami. Na przełomie miesiąca
zajmiemy się tematem „nasze zabawki”.
Nauczymy się piosenek „Bal lalek”, „My toys”.
Dzieci poznają zabawy tradycyjne, ćwiczyć
będziemy koordynację słuchowo-ruchową.
W związku z realizacją tego tematu
zachęcamy dzieci do przynoszenia swoich
ulubionych zabawek z domu.
Z uwagi na Święto Niepodległości, rozmawiać
będziemy o symbolach narodowych.
Będziemy uczyć się hymnu państwowego.
Karolina Plucińska

Plan pracy Grupy ŻABEK na październik i
listopad
Zajęcia dydaktyczne skoncentrujemy wokół
trzech głównych tematów: jesienne zabawy
z tatą, kapryśna pogoda, listopadowe święto
Niepodległości, nadchodzi zima.
Dzieci poznają literkę t, T; m, M, d, D. Uczymy
się poprzez zapamiętywanie ich kształtów,
ćwiczenia grafomotoryczne i fonetyczne.
Zapoznają się również z liczbą 3 oraz 4.
Dzieci będą utrwalać wiedzę o figurach
geometrycznych. Będziemy układać
historyjki obrazkowe. Będziemy poznawać
przeciwieństwa, zmiany pogody, przeliczanie
zbiorów, zabawy z sylabami, układanie
rymów.
Dzieci zapoznają się z różnymi wierszami
i opowiadaniami powiązanymi z tematyką
zajęć .
Iwona Standziak

Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu
W celu najbardziej efektywnego wspierania rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz
językowego u dzieci, dobrane formy nauczania języka oraz program dostosowano do form
aktywności typowych dla dzieci w wieku 2-5 lat. Zajęcia z języka angielskiego realizowane są przede
wszystkim poprzez formy zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dziecka.
Pamiętajmy, że dzieci najszybciej się uczą poprzez zabawy, gry oraz czynności , w których
wykorzystuje się muzykę, słowo i ruch. Jednocześnie bardzo nam zależy aby maksymalnie
wykorzystać potencjał językowy dzieci. Wprowadzamy zatem nowy system pracy
z językiem angielskim, który z jednej strony będzie realizowany przez zabawę,
wspólne towarzystwo oraz zajęcia tematyczne - z naszym gościem z Hiszpanii
Evą Alvarez. Eva podzieliła swój harmonogram pracy tak, aby codziennie
realizować materiał edukacyjny w grupach. Z drugiej strony zaprosiliśmy do
współpracy panią Victoriię Balakina - dyplomowanego nauczyciela
angielskiego, która sukcesywnie będzie pracowała nad nowym słownictwem,
wprowadzała zwroty z przyjętych bloków tematycznych. Pani Victoria prowadzić
będzie zajęcia w każdej grupie, trzy razy w tygodniu. Pierwsza lekcja miała
miejsce w ubiegłym tygodniu. Reakcje dzieci i nasze były bardzo pozytywne.
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CO MAMY W PLANACH NA KOLEJNE MIESIĄCE:

AKADEMIA BEZPIECZNEGO DZIECKA
- kursy pierwszej pomocy dzieciom
Harmonogram naszej pracy w grudniu:
7.12.2015 - Spotkanie z Mikołajem
15.12.2015 - Spotkanie świąteczne
z Rodzicami z grupy Motylków (maluszki)
16.12.2015 - Spotkanie świąteczne
z Rodzicami z grupy Słoneczek (średniaki)
17.12.2015 - Spotkanie świąteczne
z Rodzicami z grupy Żabek (starszaki)
Przypominamy również, iż z uwagi na
konieczność oddania pracownikom dnia
wolnego za święto wypadające w sobotę
Wigilia - 24.12.2015 - jest w naszej placówce
dniem wolnym od pracy.

Luty - miesiącem kultury japońskiej
W lutym obchodzona jest rocznica powstania
Japonii i z tej okoliczności chcielibyśmy
przybliżyć dzieciakom kulturę i sztukę
Japonii.
Wystosowaliśmy pismo do Ambasady Japonii
o objęcie patronatem naszej imprezy oraz
możliwość zwiedzenia ambasady. Czekamy
na odpowiedź.
Planujemy w ramach akcji: pokaz
przygotowywania sushi, zajęcia karate,
pokaz składania origami... i wiele, wiele
innych...
Zapraszamy Państwa do współpracy! Jeżeli
ktoś z Państwa był w Japonii lub pracuje
w japońskiej firmie i mógłby opowiedzieć
o swoich doświadczeniach - to będzie nam
bardzo miło!!! :-)

Zapraszamy Pastwa na bezpłatne kursy
pierwszej pomocy dzieciom, organizowane
przy współpracy z ratownikami
firmy
Adrenaltika. Kurs odbędzie się 23.01.2016,
w siedzibie naszego przedszkola. Wzorem
ubiegłych szkoleń, będzie możliwość
zapisania się na kurs o godzinie 10.00 lub
14.00.
Chętnych z Państwa prosimy
o przesłanie do nas zgłoszenia, drogą
mailową. Tematyka kursu obejmuje:
zasady bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne
związane z niesieniem pomocy dzieciom
- profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
- organizacja i wzywanie pogotowia, numery alarmowe
- ocena funkcji życiowych dziecka i niemowlęcia
- postępowanie podczas utraty przytomności algorytm
działania BLS (Basic Life Support)
- podstawowe zabiegi ratujące życie
- resuscytacja (reanimacja) dzieci i niemowląt
- postępowanie we wstrząsie uczuleniowym
- pomoc w osłabieniu i w duszności
- reakcja na nagły, silny ból brzucha
- zapewnienie poszkodowanemu dziecku komfortu
termicznego
- skuteczna reakcja na masywne krwotoki,
- współczesne sposoby opatrywania
- postępowanie w oparzeniach termicznych
- pierwsza pomoc przy podejrzeniu urazu kręgosłupa
- postępowanie w zadławieniach
- postępowanie w porażeniu prądem
- kompletowanie apteczki pierwszej pomocy

Serdecznie zapraszamy!!!

