Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Kwidzynie

Szanowni Rodzice i Nasze Kochane Przedszkolaki
Przedstawiamy Wam pierwszy w tym roku numer naszej przedszkolnej gazetki
„Wesołe Przedszkole”. Za nami pierwsze trzy miesiące w przedszkolu, pierwsze łzy, a
także pierwsze przyjaźnie i dni pełne zabawy i nauki. Niestety pogoda płata nam figle,
na dworze jest już coraz zimnej, a z nieba spadają krople deszczu.
Jednak wbrew pozorom jesień to także wspaniały czas na spacery i spędzanie dnia
na świeżym powietrzu. Nie siedźmy zatem z dziećmi w domu. Koniecznie wybierzmy się
do lasu albo do parku i poszukajmy skarbów jesieni. Dla dziecka jesień jest naprawdę
bardzo ciekawą i fascynującą porą roku. Szczególnie, że ono także mogło się nieco
zmęczyć zbyt wysokimi temperaturami. Jesienią otaczający nas krajobraz wygląda
cudownie i jest wypełniony kolorami. Spadające z drzew liście, kasztany i żołędzie mogą
stać się ulubioną zabawką dla niejednego malca.
Jeżeli jest coś, co chcieliby Państwo przeczytać lub zobaczyć w naszej gazetce
to czekamy na Wasze propozycję. Zachęcamy również do aktywności na rzecz grupy i
całej Palcówki.
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:


administratorem danych osobowych dzieci jest Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi w Kwidzynie, ul. Kościuszki 31, 82-500 Kwidzyn



dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu podejmowania akcji edukacyjnych,
prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć oraz realizacji innych działań
edukacyjnych



na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz przekazanie danych innym podmiotom



dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa



każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio
udzielonej zgody



każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa



podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa



kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@techtronik.com.pl

Prezydium Rady Rodziców 2018/2019
Przewodnicząca

Natalia Mroczkowska

Zastępca przewodniczącej

Magdalena Feliksiak

Sekretarz

Marta Kawiak

Członkowie

Małgorzata Konsewicz, Renata Wejtko,
Aneta Marczewska

To już było…
Sierpniowe zajęcia adaptacyjne „Ananasków"
W ostatnim tygodniu sierpnia w przedszkolu gościły dzieci najmłodszej grupy
wraz z rodzicami. Podczas zajęć poznały „swoje panie”, swoich kolegów, zabawki znajdujące
się w sali oraz pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu. Dziękujemy wszystkim
za obecność, życzymy samych radosnych chwil w naszym przedszkolu :)
Dzień Przedszkolaka
Dnia 20 września po raz pierwszy obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka”. W tym dniu wszyscy spotkaliśmy się na placu zabaw z transparentami,
balonami i odśpiewaliśmy Hymn Przedszkolaka. Następnie każda z grup zorganizowała
w swojej sali słodki poczęstunek. Były gry, zabawy i tańce. Koordynatorem całego
przedsięwzięcia była pani Ewa Zawadzka – Stippa.
Sprzątanie świata
„Akcja segregacja” pod takim hasłem dnia 21 września przebiegła już 24 edycja akcji
Sprzątanie Świata, w której wzięły udział nasze przedszkolaki. Takie akcje mają na celu
budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Koordynatorem
akcji była pani Bożena Chorbacz.
Październik miesiącem dobroci dla zwierząt
Październik, miesiąc wyjątkowy zarówno dla pupili domowych jak i dla tych mniej
uprzywilejowanych - zwierząt hodowlanych. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
zorganizowało kolejną zbiórkę koców, misek, karmy dla psów i kotów, które zostaną
przekazane potrzebującym zwierzętom.
Tak niewiele trzeba by pomóc, wystarczy dobre serce i szczere chęci. Jak wspominaliśmy
wcześniej październik to miesiąc szczególnie ważny dla zwierząt. Tym bardziej cieszymy się,
że mogliśmy podjąć współpracę z tak wspaniałymi partnerami: TOR-PAL, Olika, Salon Efekt,
Grupa Teatralna Jerzego Majdy, Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn, Biblioteka w Marezie
oraz filia w Korzeniewie. To dzięki nim akcja nabrała szczególnego znaczenia. To oni pokazali
nam, że wspólnie można zdziałać więcej a potrzebne jest do tego dobre serducho.
Drodzy państwo akcja nadal trwa. Wy również możecie oddać potrzebującym zwierzętom
kawałek swojego serduszka
Przedstawiamy państwu naszych partnerów. Karmę i inne
potrzebne rzeczy dla potrzebujących zwierząt możecie państwo przekazywać w tych właśnie
punktach
Zachęcamy do udziału w akcji.

Jesienne spotkanie z Alpakami
W piątek 28.09.2018r. odwiedziły nas alpaki w ramach projektu ALPACZKI SROŻACZKI
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, który jest finansowany w ramach Funduszu
AKUMULATOR SPOŁECZNY ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podaruj babci włóczkę
Akcja wspomagająca podopiecznych DPS w Kwidzynie, przeprowadzona została przez
nauczycielki naszego przedszkola Aleksandrę Wnuk i Dorotę Jankowską. Podczas akcji
zebrano łącznie 200 włóczek oraz druty, materiały, guziki, zestawy do szycia. Za wsparcie akcji
serdecznie dziękujemy.
Powiatowy konkurs plastyczny 1918-2018- takie czasy.
Koordynatorem akcji była Pani
Dorota Kuc

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu odbył się uroczysty apel,
w czasie którego dzieci 6- letnie (sala jagodowa) zaprezentowały swoje talenty
w przedstawieniu słowno- muzycznym. Nie zabrakło śpiewu, tańca i pięknych życzeń.
Następnie Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za pracę na rzecz całego
przedszkola, oraz oficjalnie powitała wolontariuszki z Turcji i Armenii.

Kasztanobranie
To akcja, która trwała od momentu pojawienia się pierwszych kasztanów do 15.10.2018r. Brało
w niej udział całe przedszkole. Rodzice wraz z dziećmi wspaniale angażowali się w zbiórkę.
Zebraliśmy dwadzieścia dwa worki pełne kasztanów. Wspaniale!!!!!!
Akcję poprowadziły Małgorzata Dzika, Weronika Michałowska, Ewelina Szwedowska, Dorota
Jankowska.
Dzień Makaronu
Światowy Dzień Makaronu został ustanowiony w 1955 roku, jest to święto wszystkich fanów
nitek, świderek i muszelek. Dzieci w naszym przedszkolu dowiedziały się jak można
przygotować domowy makaron, poznały historię makaronu oraz przygotowały własne
makaronowe kompozycje.
Dzień bajki
Dnia 08.11.2018r. w naszym przedszkolu po raz pierwszy odbył się „Dzień bajki”. W tym dniu
dzieci miały za zadanie przebrać się za ulubioną postać z bajki. Były tańce, konkursy i super
zabawa. Odpowiedzialne Dorota Kuc oraz Magda Nadolska.
Dzień Niepodległości
„Polsko kochana,
dziś święto Twoje,
dlatego właśnie
ze sztandarem stoję.
W hołdzie żołnierzom,
w hołdzie wolności,
w hołdzie poczucia
ludzkiej godności”
Dnia 09.11.2018 r w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta akademia pt. ,,Polska moja
Ojczyzna” z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przygotowana przez grupę
jagodową i cytrynową, pod kierunkiem pani Beaty Madajczak i Eweliny Szwedowskiej.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ducha patriotyzmu u dzieci, a przede wszystkim
rodzina, przedszkole, szkoła. Patriotyzm trzeba w narodzie pielęgnować i to jest zadanie
dla nas wszystkich. Dlatego z dumą współuczestniczyliśmy w pielęgnowaniu tych wartości
wśród naszych najmłodszych. Na ten dzień przedszkolaki z wszystkich grup wykonały
kotyliony w barwach narodowych, wspólnie odśpiewały Hymn, a obowiązkowym na ten
dzień był strój galowy.
Pasowanie na przedszkolaka
Dnia 14 listopada 2018r. dzieci z grupy ananasowej wzięły udział w uroczystości
„Pasowania na przedszkolaka”. Maluchy zaprezentowały program artystyczny,
przygotowany pod kierunkiem Pani Małgosi i Pani Ireny. Występując przed tak wielką
publicznością wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą.
Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Po jego złożeniu Pani Dyrektor
dokonała pasowania używając magicznego ołówka. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci
otrzymały dyplomy. Po zakończeniu części oficjalnej był czas na pamiątkowe zdjęcia oraz
słodki poczęstunek.

To będzie…
Teatralia 2018
W drugiej połowie listopada grupa wiśniowa (5-6 latki) wystąpi na deskach kwidzyńskiego
Kinoteatru w Teatraliach 2018 z przedstawieniem pt. „Witajcie w naszej bajce”. Scenariusz
i reżyseria Aleksandra Wnuk, scenografia Dorota Jankowska, kostiumy rodzice dzieci
z grupy wiśniowej.
Andrzejki 2018
Święty Andrzej uważany jest za patrona panien, które chcą wyjść za mąż. Wigilia jego
imienin, przypadająca na 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta spotykają
się w swoim gronie, by za pomocą wróżb choć trochę odgadnąć przyszłość. Przede
wszystkim jednak, by dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż i kim będzie ich wybranek.

<< WRÓŻBY ANDRZEJKOWE >>
Tradycyjnie w Andrzejki wykonywane są różnego rodzaju wróżby, najczęściej dotyczące
tematyki związków damsko-męskich. Niegdyś przykładano do nich dużą wagę
i wykonywano je w odosobnieniu. Współcześnie wróżby andrzejkowe mają jedynie
charakter zabawy.
I tak, wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć można:




wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz — na podstawie kształtu zastygłego
wosku lub rzucanego przez niego cienia wróżono o przyszłym ukochanym,
jego cechach wyglądu, zawodu itp.



ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany do progu drzwi —
ta, której but jako pierwszy dotarł do progu jako pierwsza miała wyjść za mąż.



rzucanie psu kości lub kulek ciasta oznaczających wybranych chłopców — jeżeli
pies jako pierwszy zjadł kość od danej dziewczyny, to ona jako pierwsza miała
wyjść za mąż.



wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej kartce, a imiona
chłopców na drugiej, po czym kartki są odwracane i przekłuwane od góry — imię,
które zostanie przekłute oznacza imię przyszłej wybranki / wybranka.



losowanie przedmiotów o przypisanym umownym znaczeniu — listek,
to staropanieństwo, obrączka lub wstążka, to rychły ślub, różaniec, to powołanie
do zakonu.



ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki wiśni lub czereśni — jeżeli gałązka zakwitnie
w Boże Narodzenie, to jest to zwiastun szybkiego zamążpójścia.

ANDRZEJKOWE PRZYSŁOWIA
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.
Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.
Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego.
Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.
Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja.

Liana Hovhannisyan
Nazywam się Liana Hovhannisyan (lub po prostu
Lily) jestem z Armenii.
Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w
Armenii, licencjat z marketingu.
Mam dużo zainteresowań, więc w wolnym czasie
nigdy się nie nudzę. Sport (koszykówka, piłka
nożna, tenis stołowy), malowanie, rysowanie,
oglądanie filmów, czytanie, wspinanie się po
górach i spacery w lesie.
Moim największym marzeniem są podróże i
odkrywanie nowych miejsc i poznawanie ludzi.
Więc dlatego jestem w Polsce.
Już kocham to miejsce i ludzi i bardzo się cieszę, że
mam okazję poznać Polskę i jej kulturę.

Lubię spędzać czas z dziećmi
zawsze jest zabawnie, przy nich
nigdy się nie nudzę.
Jestem
bardzo,
bardzo
szczęśliwa.
Pracuje
w
przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi w Kwidzynie z
bardzo miłymi ludźmi Eweliną,
Martą
i
Panią
Ireną.
Naprawdę lubię swoją grupę.

Deniz Kesmes
Nazywam się Deniz, pochodzę z Turcji.
Mieszkam w stolicy Ankara. Studiowałam
socjologię. Interesuje mnie historia różnych
państw oraz podróże. Lubię nawiązywać nowe
kontakty z ludźmi oraz poznawać kulturę państw.
Generalnie lubię jeść wszystko. Smakuje
mi polska kuchnia. Teraz próbuję kuchni
wegetariańskiej.
Polska ma interesującą historię. Wiele o niej
czytałam. Kwidzyn jest bardzo pięknym miastem.
Czuję się tutaj bezpiecznie, a jest to dla mnie
ważne. Polacy są bardzo przyjaźni i pomocni,
nie czuję się tutaj samotna.

Moim głównym zadaniem jest organizowanie gier
i zabaw dla dzieci oraz pomoc nauczycielowi
w zajęciach.
Czasami tańczę i śpiewam razem z dziećmi, mamy
wtedy dużo radości. Pomagam również przy
posiłkach.
Myślę, że czas spędzony w przedszkolu da mi dużo
satysfakcji.

TABLETOWE DZIECI
XXI wiek to wiek mobilności i… ekranów: tabletów, smartfonów, komputerów
i telewizorów… Średnio spędzamy przed nimi sześć i pół godziny dziennie
(a może i więcej?). Wystarczająco dużo, by zastanowić się nad tym, czy na pewno
jest to taki sposób spędzania wolnego czasu, jaki chcielib yśmy dla naszych
dzieci.
Fakty mówią same za siebie:
https://dziecisawazne.pl/tabletowe-dzieci-zmora-xxi-wieku/
 90 proc. dzieci poniżej drugiego roku życia ma kontakt z jakimś rodzajem
mediów elektronicznych;
 dzieci do 2 roku życia oglądają średnio 1–2 godziny telewizji dziennie;
 jedna trzecia dzieci ma telewizor w sypialni w wieku 3 lat;
 39 proc. rodziców małych dzieci przyznaje, że telewizor jest w ich domach
włączony przez przynajmniej 6 godzin dziennie.
Skutki zbyt częstego sadzania małych dzieci przed ekranem:
 zmniejsza ilość interakcji dzieci z rodzicami;
 powoduje, że dzieci nie rozwijają się językowo tak dobrze jak ich „nieekranowi”
rówieśnicy;
 wpływa na zaburzenia snu i koncentracji;
 może powodować trudności w kontrolowaniu własnego zachowania, emocji,
ruchliwości;
 psuje wzrok.
W jaki sposób dzieci powinny korzystać z elektroniki?
 Eksperci podają, że:
 dzieci od 2 do 5 roku życia powinny spędzać przed telewizorem lub komputerem nie
więcej niż godzinę dziennie (programy i gry powinny być dostosowane do ich wieku);
 dzieci w wieku 5–8 lat mogą spędzać godzinę dziennie przed ekranem;
 dzieci powyżej 8 roku życia mogą spędzać przed komputerem czy telewizorem
maksymalnie 2 godziny dziennie.
Kto wyrośnie z naszych współczesnych, tabletowych dzieci? Miejmy nadzieję,
że nie dorosły, dla którego telefon jest jak przedłużenie ręki

JAK MOŻNA INACZEJ SPĘDZAĆ Z DZIECKIEM SWÓJ WOLNY CZAS?
 Wyjścia na spacer



Pieczenie ciasteczek

 Wyjścia na basen



Jazda na rowerze, deskorolce, hulajnodze

 Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek
 Gry planszowe



Malowanie farbami…

Lista jest naprawdę długa...
Artykuł przygotowała:
Aleksandra Wnuk

Źródło
https://dziecisawazne.pl/tabletowe-dzieci-zmora-xxi-wieku/
Newsweek 31/2015

Cześć, tu Wasz przyjaciel Kubuś Puchatek, pełną główkę mam pomysłów,
więc zapraszam do półmisków

AROMATYCZNY PLACEK CZEKOLADOWY Z GRUSZKAMI
Składniki:







½ łyżeczki cynamonu
¾ szklanki cukru
¾ szklanki cukru pudru
10 dag masła
16 g cukru waniliowego
6 jajek








10 dag gorzkiej czekolady
10 dag orzechów laskowych
2 szklanki mąki
4-5 gruszek
sok z 1 cytryny
2 łyż. proszku do pieczenia

Przygotowanie:
Masło utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym. Dodawać kolejno żółtka i dalej ucierać.
Do masy dodawać stopniowo przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, startą
czekoladę i zmielone orzechy.
Białka ubić na sztywno.
Pianę przełożyć do masy
czekoladowej i delikatnie wymieszać. Blachę (foremkę prostokątną) wyłożyć papierem
do pieczenia. Rozsmarować ciasto na grubość ok 4-5 cm. Powierzchnię wygładzić. Gruszki
umyć, obrać, przekroić na połówki i usunąć gniazda nasienne, podzielić na ósemki lub mniejsze
cząstki. Skropić sokiem z cytryny i ułożyć na wierzchu ciasta. Piec ok 45-60 minut
w piekarniku nagrzanym do 180°C (z termoobiegiem 160°C). Po wystudzeniu oprószyć ciasto
cukrem pudrem. Smacznego!

HERBATNIKI Z KASZĄ MANNĄ
Składniki:
 16 paczek małych herbatników
 1 litr mleka
 1 szkl. kaszy mannej
 1 szkl. cukru
 3 łyżki kakao
 ¾ kostki masła
Przygotowanie:
Mleko ugotować z kaszą manną, dodać cukier, masło, kakao. Herbatniki ułożyć na blasze,
wylać ciepłą masę i przykryć pozostałymi herbatnikami. Polać polewą. Smacznego!

KŁÓTNIA
Po południu przy trzepaku
stało sobie dwóch chłopaków.
Wtem tak kłócić się zaczęli,
że sąsiedzi oniemieli!
Gruby jamnik pana Jurka

Małgorzata Strzałkowska – pisarka i
ilustratorka w jednej osobie. Pisze wiersze,
baśnie i teksty piosenek. Współpracuje z
licznymi czasopismami i telewizją. Spod jej
pióra wyszły także książki: Wierszyki

drobnym truchtem zwiał z podwórka,

łamiące języki, Hocki-klocki dla każdego – i

wszystkie wróble z okolicy

małego i dużego, Rym cym cym, rym cym

dały nura do piwnicy,

cym, gdzieś mi z głowy uciekł rym,

mysz uciekła po drabinie
i schowała się w kominie.
A wiatr zawył coś żałośnie,

Zbzikowane wierszyki łamiące języki,
Wiersze, że aż strach.

po czym uciekł, gdzie pieprz rośnie!
- Ja ci mówię, że trzydzieści!
- A nieprawda, bo czterdzieści!
- Jesteś głupi, jak ta lala!
- Patrzcie znalazł się mądrala!
- Powtórz! Powtórz, to dostaniesz!
- To ja tobie spuszczę lanie!
Obok chłopców stanął Krzysiek.
- O co wy się tak kłócicie?
- Na podwórku, tam przy płocie
liczyliśmy ślady w błocie!
- Ale on się ciągle myli!
- Uspokójcie się w tej chwili!
Zamiast krzyczeć, razem idźcie
I od nowa je policzcie!
- Całkiem mądre rozwiązanie!
- Że też nie wpadliśmy na nie!
- Chodźmy liczyć ślady w błocie!
No i było po kłopocie!
Zamiast kłótni, wrzasków, ryku
Rozwiąż problem i po krzyku.
Małgorzata Strzałkowska, Rady nie od parady czyli wierszyki z morałem

Poczytaj swojemu dziecku…
WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA

Wiewiórka Wiki
Wiewiórka Wiki na drzewie mieszkała. W opuszczonej dziupli, co ją dzięcioł zrobił.
Całkiem wygodnie jej tam było. Miała salon, kuchnię i spiżarnię. Jak wszyscy wiedzą,
najważniejsza dla wiewiórki jest spiżarnia. Latem jest ona pusta, ale gdy się jesień zaczyna
każda wiewiórka swoją spiżarnię zapełnia. Wiki właśnie gromadziła zapasy. Zbierała leśne
przysmaki, takie jak orzechy czy żołędzie. Zbiory układała na półkach w równych rzędach,
tak by weszło ich jak najwięcej. Wiki była bardzo zapracowana. Wstawała wcześnie rano,
biegała po lesie, wspinała się po drzewach. Co znalazła - do dziupli zanosiła. Trud ten był
konieczny, bowiem po jesieni zima przychodzi. Wówczas na dworze niełatwo znaleźć
coś do jedzenia. Dlatego zimy spokojnie wypatruje tylko ten, kto ma pełną spiżarnię.
Wiki dobrze o tym wiedziała. Gdy pojawiły się pierwsze leśne przysmaki, zamiast korzystać
z ich dobroci, jeść do syta, wiewiórka zbierała je i odkładała na później. Nic zatem dziwnego
w tym, że już w połowie jesieni spiżarnia Wiki była zapełniona. Teraz przyszedł czas
na odpoczynek, można było na gałęzi się pobujać czy zanurkować w kolorowych liściach.
Właśnie po takim dniu spędzonym na zabawie Wiki wraca do dziupli. Wchodzi i staje
przerażona. Okazało się, że wszystkie jej zapasy zniknęły. To była bardzo zła wiadomość.
Do zimy pozostało coraz mniej czasu. Trudno będzie przygotować nowe zapasy, a i w lesie
o tej porze większość przysmaków został już wyzbierana. Dlatego wiewiórka postanowiła
zrobić własne dochodzenie. Chciała sprawdzić, w jaki sposób zniknęły jej zapasy.
Bo przecież, gdy zgromadzi nowe i te mogą zniknąć w nieznanych okolicznościach. Trzeba
było to koniecznie wyjaśnić. Wiki obejrzała dokładnie swoją spiżarnię w poszukiwaniu
śladów, które mogłyby ją naprowadzić na jakiś trop. Uwagę wiewiórki zwróciło małe piórko
leżące na dolnej półce. Wiki zawsze dbała o porządek, była zatem przekonana, że to nie ona
je tutaj zostawiła. Przyjrzała mu się bliżej. Piórko było całe czarne. To nasunęło
dla wiewiórki skojarzenie z krukiem, który mieszkał na jej drzewie. Nie namyślając się
więcej, udała się do sąsiada. Kruk jednak stwierdził, że to nie jego piórko, i że nie był
u wiewiórki, jednak widział razu pewnego jak do jej dziupli przyleciała sroka. Wiki zatem
udała się piórkiem do sroczki, która mieszkała tuż obok. Ta rzeczywiście przyznała, że była
u wiewiórki i jej zapasy zabrała, jednak zostawiła zapłatę w postaci jej własnego piórka.
Wiki jednak szybko poinformowała sroczkę, że jej zbiory nie są na sprzedaż. Piórko sroczce
oddała i swoje zapasy na zimę zabrała.

DRODZY RODZICE!!!
Wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych
ludzi… Jest na to sposób - czytajmy dzieciom!!!
Przeprowadzone na ten temat badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie:
uczy myślenia, poprawia koncentrację,
rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,
poszerza wiedzę ogólną,
uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka,
zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera,
chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury

Jak czytać dzieciom na głos?
 Zanim

zaczniesz

czytać

książkę,

zastanów

się,

czy naprawdę jest tego warta.
 Czytaj codziennie, jeśli to możliwe, o tej samej porze
każdego

dnia.

Najlepszym

momentem

jest

czas

przed

pójściem spać.
 Nie pozwól dzieciom bawić się i ruszać podczas czytania,
gdyż powoduje, że przestają one uważać.
 Zanim zaczniesz czytać, opowiedz w kilku słowach, dwóch
zdaniach, o czym będzie ta historia.
 Kiedy

czytasz

kolejny

rozdział,

zawsze

zacznij

od podsumowania, streszczenia poprzednich rozdziałów.

Przybyła wesoła Pani Jesień do lasu. Śpiewała razem z ptakami, malowała liście drzewom.
Wyczarowała grzyby, dała jarzębinie czerwone korale. Chciała ciągle tańczyć, ze wszystkimi
rozmawiać. Mieszkańcy lasu bardzo lubili Panią Jesień, jednak nie mogli ciągle jej towarzyszyć.
Wiedzieli, że kiedy odejdzie, pojawi się śnieg i nastanie zima. Wtedy trudno będzie znaleźć
coś do jedzenia, dlatego musiały ciężko pracować.

Połącz z cieniem

Nazwij zwierzęta mieszkające w lesie.
Opowiedz jak przygotowują się do zimy. Pokoloruj obrazki

Znajdź różnice na obrazkach, pokoloruj je

Pokoloruj obrazek

Zwroty grzecznego przedszkolaka
 Cześć – powitanie lub pożegnanie, którego używamy tylko wobec kolegów
i koleżanek.
 Dowiedzenia – słowa na pożegnanie wraz z obietnicą ponownego spotkania.
 Dobranoc – życzenie dobrej nocy i dobrych snów.
 Dobry wieczór – powitanie wieczorne.
 Dzień dobry – słowa, których używamy na powitanie, życząc jednocześnie
dobrego dnia.
 Dziękuję – tym słowem wyrażamy wdzięczność za prezent lub za przyjemność.
 Proszę– to słowo otwiera wszystkie serca, kiedy o coś grzecznie
 Przepraszam– tego słowa używamy, kiedy chcemy przejść obok innych lub
zrobiliśmy komuś krzywdę.

