KWARTALNIK

KOCHANE DZIECI I DRODZY RODZICE!
Życzymy, aby nadchodzące wakacje
były radosne, ciekawe, słoneczne,
a przede wszystkim bezpieczne,
by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i
zawieraniu nowych przyjaźni.
Życzymy, by był to czas zasłużonego
i efektywnego wypoczynku,
byśmy wszyscy mogli nabrać sił,
zapału do pracy i do wesołych zabaw w przedszkolu

w kolejnym roku szkolnym.

Dyrekcja
i Pracownicy Przedszkola

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice! Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma
ważnymi wydarzeniami..
Towarzyszyło nam wiele imprez, byliśmy bardzo aktywni w środowisku, braliśmy udział w
licznych konkursach i imprezach, podejmowaliśmy akcje charytatywne. Słuchaliśmy
Waszych rad, drodzy Rodzice i nie pozostawaliśmy obojętni na uwagi i sugestie.
Dzieliliśmy się naszym życiem przedszkolnym na łamach prasy lokalnej, naszej gazetki,
tablic informacyjnych w przedszkolu, a przede wszystkim poprzez stronę internetową, która
tak chętnie jest odwiedzana.

UWAGA RODZICE !!
W okresie wakacji (w miesiącu lipcu i sierpniu) przedszkole będzie NIECZYNNE
W budynku przedszkola będzie odbywał się remont Ppoż.
Dzieci zapisane na okres wakacji przebywać będą w Szkole Podstawowej nr 5 ul. Hallera 4 w
Kwidzynie w oddziałach zerowych. Przedszkolacy pozostaną pod opieką naszych nauczycieli
i pracowników. Opłaty za pobyt i wyżywienie naliczane będą na tych samych zasadach jak
dotychczas.

UROCZYSTE POŻEGNANIE 6-LATKÓW Z GRUPY
Malinowej i Ananasowej
Odbyło się dnia 23.06.2022 w Kinoteatrze o godz. 16.00

Przedszkole na medal!!!
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi na
zaszczytnym podium
Pani Magdalena Chmielecka dyrektor naszego przedszkola
10 maja miała zaszczyt odebrać dyplom za zajecie I
miejsca w powiecie kwidzyńskim w kategorii Przedszkole
Roku 2021. Uroczysta Gala Plebiscytu Edukacyjnego
odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
Nagrody laureatom wręczyli prezes gdańskiego oddziału
Polska Press Tomasz Niski oraz redaktor naczelny
"Dziennika Bałtyckiego" Artur Kiełbasiński.
Celem
plebiscytu
było
wyróżnienie
najbardziej
charyzmatycznych i kreatywnych pedagogów oraz
najlepszych placówek dydaktycznych w województwie
pomorskim. Jest to forma podziękowania za trud i oddanie,
jakie
towarzyszą
nauczycielom
podczas
wykonywania
zawodu.
Cała uroczystość przebiegła w rodzinnej atmosferze. Podczas gali rozdania nagród
uczestniczyli zarówno laureaci etapów powiatowych, jak i wojewódzkiego finału.
Nasze Przedszkole otrzymało oprócz pierwszego miejsca także voucher w wysokości 3000zł
na kampanię reklamową
Jest to dla nas ogromna satysfakcja, że jesteśmy odbierani przez rodziców i środowisko
lokalne jako przede wszystkim miejsce bezpieczne, twórcze, rozwijające dziecięce talenty, a
także wspierające tych najbardziej potrzebujących.
Z wielką radością podkreślamy, że to nie pierwsza taka nasza wygrana. W ostatnich latach na
finałowym podium zajmując I miejsce stawaliśmy jako Przedszkole na Medal oraz
nauczycielki naszego przedszkola zdobywały
zaszczytne miano Nauczyciel Roku czy
Nauczyciel na Medal.
Pani dyrektor jest dumna z nauczycieli i
pracowników naszej placówki, ponieważ to oni
tworzą ten niezwykły klimat, a także dają
poczucie, że wszyscy patrzymy zawsze w tym
samym kierunku i przyświeca nam główny cel:
dobro,
rozwój
i
radość
dzieci
tu
uczęszczających.

Podziękowania kierujemy także w stroną rodziców, którzy doceniają nasze starania.
Takie wyróżnienia dodają nam skrzydeł i chęci do dalszej pracy.

Konkurs plastyczny " Mój przyjaciel pies"
Konkurs był podsumowaniem akcji zorganizowanej przez Straż
Miejską oraz biuro senatorskie Leszka Czarnobaja.
W konkursie bardzo chętnie wzięły udział dzieci z grupy
truskawkowej, które otrzymały nagrody wręczone przez zaproszonego organizatora - senatora
Leszka Czarnobaja oraz Strażnika Miejskiego Mirosława Iljin.
Na szczególne wyróżnienia zasłużyli: Anna Piątek, Antoni Głogowski, Miłosz Ćwiek.
Gratulujemy!!!

Drodzy Rodzice…
od września Wasze dzieci będą naszymi
najmłodszymi przedszkolakami.
Początek roku szkolnego to bardzo trudny okres dla wielu osób: dla dzieci, rodziców, a także
dla nas nauczycieli:
Dla dzieci - bo po raz pierwszy, na poważnie są bez rodziców. W ich życiu zmienia się
bardzo dużo: miejsce, w którym przebywają większość dnia, jedzenie, zwyczaje, ilość uwagi
otrzymywanej ze strony dorosłych.
Dla rodziców - bo oddają dziecko w obce ręce, tęsknią za nim i martwią się jak sobie poradzi.
Dla nauczycieli - bo 20 osobową grupę nowych dzieci muszą poznać, zabawić, jak również
uspokajać zdenerwowanych rodziców.
Rodzice mogą odegrać bardzo ważną rolę, aby ten trudny dla wszystkich okres przebiegał jak
najłagodniej

O tym jak bogate jest życie naszych Przedszkolaków, wiecie Państwo doskonale, bo
przecież rozmawiacie ze swoimi Dziećmi każdego dnia, a poza tym jesteście na pewno
dobrymi obserwatorami. Teatrzyki, koncerty, wycieczki - staramy się bardzo, aby nasi
wychowankowie mieli jak najmilsze, najpiękniejsze i bogate w wiedzę wspomnienia.

To już było…
W lutym „Międzynarodowy Dzień Pizzy”, „Walentynki”, „Dzień Kota”,
W marcu : „Dzień Dinozaura”, „Dzień Kobiet”,
W kwietniu: „Dzień świadomości autyzmu”, „Koncert muzyki etnicznej”
W maju: Przenośne molekularium

Dzień Matki
"Kochana mamo! Jestem już grzeczny i nie grymaszę przy zupach mlecznych! Więc kup
mi, proszę, trzy niespodzianki: lalkę i pralkę, i wycinanki, i jeszcze farby kup mi tak
samo! Bardzo cię kocham, kochana mam
Nie zostawiaj mnie samego, kiedy się boję
Posiedź przy mnie wieczorem.
Nie mów: "bo ja tak chcę" - wytłumacz mi, dlaczego.
Odpowiadaj na moje pytania.
Uszanuj moje tajemnice.
Pozwól mi wybierać przyjaciół i zapraszać ich do domu.
Pozwól mi urządzić pokój tak jak chcę.
Przytulaj mnie często.

Dzień Dziecka
Dzień Dziecka to święto, które uwielbiają wszystkie dzieci, te małe i te duże. To dzień pełen
uśmiechów, zabawy, niespodzianek, radości i wielu niezapomnianych wrażeń! W Naszym
Przedszkolu tego dnia również nie zabrakło atrakcji. Były tańce, zabawy z chustą, upominki,
pyszne jedzenie, zamek dmuchany, kolorowe balony i wiele innych niespodzianek. To był
wspaniały dzień.
ZA POMOC W PRZYGOTOWANIU DNIA DZIECKA
DZIĘKUJEMY SĄSIADOM
Panu Sławomirowi Cieśla za udostępnienie terenu na rozstawienie dmuchanego zamku oraz
Panu Wojciechowi Szpitter z firmy Oryginalny sok za obdarowanie naszych
przedszkolaków zdrowymi soczkami.

To będzie… WAKACJE!!!!!!
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Aldona Zaremba - Wiśniewska

Pracuję na stanowisku
„pomocy nauczyciela” od
września 2021 r.
Znak Zodiaku: Panna
Hobby: W wolnym czasie wyruszam wraz z mężem w
Polskę gdyż oboje lubimy zwiedzać i odkrywać jej
piękno. Lubię spacery w ciszy z dala od miejskiego
zgiełku. Innym z miejsc w którym uwielbiam spędzać
czas to stadnina koni. Ogólnie kocham zwierzęta , lecz
dla mnie jako tzw. „koniary” czas spędzony z końmi jest
wręcz magiczny. Bardzo lubię czytać książki i grać w gry
planszowe . Słucham muzyki rockowej i metalowej – jest
to nieodłączny element każdego mojego dnia. Interesuje
mnie również nasza rodzima kultura słowiańska.

Co cenie w pracy: Każdy dzień w pracy jest dla mnie niezwykłą przygodą, w którą
wyruszam z ogromną przyjemnością. Praca z dziećmi stawia przede mną różne wyzwania i
dzięki temu nie ma monotonii. Czas spędzony w pracy mija bardzo szybko z ogromną dawką
radości i uśmiechu :)
Wskazówki dla rodziców : Bądźcie dla swoich pociech
wsparciem . Pozwólcie im popełniać błędy, gdyż każdy z nas
ma do nich prawo. Cieszcie się z ich sukcesów nawet tych
najmniejszych. Kochajcie je , spędzajcie z nimi możliwie jak
najwięcej czasu. Pozwalajcie na rozwijanie ich własnych
zainteresowań. Wskazujcie odpowiednie wartości . Bądźcie
zawsze przy nich i dla nich .Niech wiedzą, że zawsze mogą na
was liczyć :)
Wskazówki dla dzieci: Zawsze bądźcie sobą, wierzcie we
własne siły. Niech nauka, poznawanie nowych rzeczy i
odkrywania świata będzie dla Was piękną przygodą.
Poszukujcie swoich pasji, zainteresowań i je rozwijajcie.
Spełniajcie swoje marzenia i te małe i te duże. Pamiętajcie ,że
w grupie raźniej więc bądźcie koleżeńscy 

Co to jest integracja sensoryczna?
Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka
odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: dotyk, układ przedsionkowy
odbierający ruch, czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak, następnie
organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

Jak uczyć samodzielności ?
Nie dziwi Was czasem, że niektóre dwu- trzylatki potrafią samodzielnie ubrać się i
zjeść, podczas gdy inne nawet w wieku 5 lat mają z tym problem? Psycholodzy twierdzą, że
pociechy nadopiekuńczych rodziców, którzy chcą ustrzec je przed najmniejszym trudem, są z
reguły mniej zaradne od tych, którym opiekunowie od początku zapewniają więcej swobody.
Drugim największym wrogiem nauki samodzielności jest brak czasu. Łatwiej bowiem ubrać i
nakarmić dziecko, niż czekać cierpliwie, aż zrobi to samo.
Problem w tym, że jeśli przeoczymy odpowiedni moment w rozwoju i pozbawimy
dwu-, trzylatka inicjatywy w dążeniu do samodzielności, potem trudno będzie
przezwyciężyć jego bierną postawę. Jak tego uniknąć?
1. Stwarzaj możliwości
Wyjdź potrzebom dziecka naprzeciw i poszukaj sytuacji, w których malec mógłby sam
sobie poradzić. Jeśli karmisz dziecko kaszką – zmień to. Włóż mu do ręki łyżkę, żeby samo
wcelowało nią do buzi. Na placu zabaw zachęcaj je do wchodzenia na drabinki. Obawiasz
się, że spadnie? Mów, co ma robić, by zachować ostrożność i w razie potrzeby asekuruj.
Jeśli smyk zapomni, np. że po przyjściu do domu należy umyć ręce, zadaj zagadkę:
„Kto wie, co trzeba zrobić po wejściu do mieszkania?”. Gdy zgadnie, pochwal go i zachęć,
by od razu poszedł do łazienki. Jeśli nie – zadawaj pytania pomocnicze, tak by jednak dotarł
do celu.
Usuń przeszkody utrudniające naukę samodzielności. Obok umywalki umieść stołek,
na który malec będzie mógł się wspiąć, by wyszorować dłonie, a w przedpokoju, metr nad
podłogą zamontuj wieszak na dziecięce ubrania.
2. Nie przeszkadzaj
Maluch czuje się bezpiecznie, gdy w pobliżu jest mama. Ale z wiekiem warto
zwiększać dystans, dając mu przestrzeń do rozwoju.
Pokazuj dziecku, jak wykonywać pewne czynności, jednak – gdy próbuje poradzić
sobie samo – pozwól mu na to.
Otwórz się na to, co tu i teraz. Dzieci rozwijają się błyskawicznie. Czynności, na
które wczoraj były za małe, dziś mogą przychodzić im
bez trudu, o ile rodzice pozwolą im się z nimi
zmierzyć!
Bądź cierpliwa. Dziecko musi mieć czas na
podejmowanie prób i popełnianie błędów. Nie gniewaj
się, gdy przez 10 minut zasuwa suwak albo jedząc zupę
rozleje ją na podłogę lub na siebie.

PIANKA TRUSKAWKOWA
Składniki:
2 galaretki truskawkowe
1 opakowanie biszkoptów
1 szkl. drobno pokrojonych truskawek
500 ml mleka zagęszczonego,
skondensowanego, niesłodzonego

Przygotowanie:
Do wysokiego naczynia wlewamy schłodzone mleko. Ubijamy mikserem na najwyższych
obrotach o. 5 min. aż się mleko napuszy i powiększy swą objętość. Do napuszonego mleka
dodajemy partiami zimna płynną galaretkę 2 sztuki rozpuszczone w 1/2 litrze wody. Gdy już
pianka się ubije dodajemy pokrojone drobniutko truskawki – delikatnie mieszamy łyżką. Na
dno formy wykładamy herbatniki lekko nasączone wodą z cukrem i sokiem z cytryny. Na
nasączone herbatniki wykładamy piankę wymieszaną z truskawkami. Wygładzamy wierzchchowamy do lodówki. Tak przygotowaną piankę możemy podać w postaci np. tortu, deserku
w pucharku lub nawet piankowych mrożonych lodów.
SMACZNEGO!!! 
Deser w pucharku
Tort piankowy

Wytnij i sklej!!!

pokoloruj

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Wakacyjne zagadki:
Kolorowe, pachnące, w ogrodzie i na łące, chętnie je zbieramy na bukiet dla mamy. (kwiaty)
Szczęście przynosi, gdy ma listki cztery jaka to roślina? To jest... (koniczyna)
Wyrósł na drodze na jednej nodze. Wygląda jak słońce, ziaren ma tysiące. (słonecznik)
Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. W swej nazwie „sto" mają, jak się nazywają? (stokrotka)

Z pomocą rodzica lub rodzeństwa spróbuj rozwiązać wakacyjną krzyżówkę

Pokoloruj tyle owoców ile wskazuje cyfra

I coś po angielsku

Poczytaj swojemu dziecku…
WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA
Dlaczego Bałtyk jest słony?
Dawno, dawno temu, nad brzegiem Bałtyku mieszkał sobie pewien człowiek. Wiódł spokojne
i dostatnie życie. Chętnie pomagał innym. Niewiele osób wiedziało, że mężczyzna jest w
posiadaniu wielkiego skarbu - Młynka. Był to magiczny przedmiot, który dawał sól. A w
dawnych czasach sól była niezwykle droga i mało kogo stać było na luksus posiadania jej w
większej ilości. Właściwie nikt nie wiedział, jak mężczyzna znalazł się w posiadaniu młynka.
Krążyło na ten temat wiele różnych opowieści, ale on sam nigdy o tym nie mówił.
Pewnego dnia do stojącego nad brzegiem morza domu zapukał młody chłopiec. Był brudny i
zmęczony. Nieśmiało poprosił gospodarza o pomoc. Otrzymał jej aż nadto, bo oprócz kolacji
zaproponowano mu ciepłe łóżko. Gdy gospodyni gotowała kilka smakowicie pachnących
potraw, chłopiec podejrzał, że w rękach gospodarza pojawił się tajemniczy przedmiot.
Przyglądał się z zaciekawieniem, jak z niepozornego młynka zaczyna lecieć sól i doprawia
wszystkie dania. Młodzian szybko domyślił się, że młynek jest magiczny. Gdy zapadła noc,
długo leżał w łóżku i wyobrażał sobie, jak wielkie bogactwa mogłaby mu dać nieprzebrana
ilość soli. W jego głowie narodził się plan. Postanowił ukraść młynek i jednym ze statków
udać się na północ, aby tam wzbogacić się, handlując tym pożądanym przez wszystkich
surowcem. Jak pomyślał, tak zrobił. Ukradł młynek i w pobliskim porcie udało mu się wsiąść
na wypływający właśnie statek. Był już daleko od brzegu, gdy postanowił wypróbować swój
skarb. Nie wiedział jednak, jak się nim posługiwać. Młynek ożył w jego dłoniach, korbka
zaczęła się kręcić, a wszystko dookoła w błyskawicznym tempie pokrywała sól. Chłopiec
chciał go zatrzymać, ale nie wiedział jak to zrobić. W
pewnym momencie młynek wypadł mu z rąk i wpadł do
wody. W krótkim czasie słodkie wody Bałtyku zasoliły
się i pozostały takie do dziś, bo młynek leży gdzieś na
dnie morza i z wciąż kręcącą korbką wytwarza sól.

Każdy z nas, bez względu na wiek, czeka z utęsknieniem na wakacje. Trzeba przecież
wygrzać się w słońcu, poruszać się na świeżym powietrzu, posmakować, czy woda w morzu
jest faktycznie słona i najeść się świeżych owoców do syta, najlepiej prosto z krzaczka lub
drzewa z babcinego ogródka. Korzystajmy więc z wakacji ile się da, bo lato szybko mija.

Każdy z Was mi przyzna rację,
że najlepsze są wakacje,
można jechać na Mazury
lub nad morze albo w góry.
Można sobie leniuchować,
nocą gwiazdy obserwować,
można także długo spać
bo nie trzeba rano wstać.

Ciekawostki o Lecie…
1. Skąd pochodzi nazwa „lato”?
Nazwa ta wzięła się od prasłowiańskiego słowa „leto”, które tłumaczy się jako „najcieplejszą
porę roku”. Stąd też wzięło się pojęcie roku, które początkowo liczyło się od jednego lata do
drugiego.
2. Astronomiczne lato
Lato zaczyna się 21 czerwca. Wtedy też ma miejsce przesilenie letnie. Jest to najdłuższy
dzień w roku dla krajów położonych na północnej półkuli. Z kolei na półkuli południowej jest
to najkrótszy dzień w roku.
3. Rosnąca wieża Eiffla
Latem wieża Eiffla w Paryżu rośnie. Dzieje się tak, bo jest ona zbudowana ze stali, która
zmienia swoją wielkość pod wpływem temperatury. W zimę wieża się kurczy, a latem może
urosnąć nawet o około 15 centymetrów.
4. Co robimy w wakacje?
Kilka lat temu przeprowadzono badania, które miały sprawdzić czym najbardziej lubimy
zajmować się latem. Co ciekawe, na pierwszym miejscu było robienie zakupów. Potem
pojawiło się zwiedzenie historycznych miejsc, pływanie oraz sporty wodne, spacery i
wycieczki krajoznawcze. Czy oznacza to, że gorąca pogoda przekonuje nas do wydawania
większej ilości pieniędzy? Bardzo możliwe!

5. Noc świętojańska
To noc, która kojarzy nam się z tajemniczością, magią i tańcami. Szekspir napisał o tym jedno
ze swoich dzieł – „Sen Nocy Letniej”, który mówi właśnie o celebracji tej wyjątkowej nocy.
Opisał on też pewne angielskie rytuały, które odprawiano w przeszłości. To święto z
pewnością ma w sobie coś z prawdziwej magii.
6. Święto Kronosa
W Grecji podczas letniego przesilenia świętowano boga rolnictwa, czyli Kronosa. Z kolei
Rzymianie świętowali dzień Hestii, która była boginią paleniska. W wielu krajach w bardzo
różny sposób przeżywało się ten wyjątkowy dzień w roku.
7. Letnie hity muzyczne
W radiu puszcza się piosenki, które zostały stworzone specjalnie z myślą o tej porze roku. Z
pewnością każdy z nas ma piosenki, które kojarzą mu się wyłącznie z latem. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że zostały one stworzone właśnie po to, żeby tak było.
8. Noc Kupały
Noc Kupały jest bardzo popularnym słowiańskim świętem. Odbywa się ono w nocy z 21 na
22 czerwca, czyli podczas letniego przesilenia. Jest to też najkrótsza noc w roku. Puszcza się
wtedy wianki na wodzie. W przeszłości skakało się też przez rozpalone ognisko. Dawniej
było z tym świętem związane bardzo dużo różnych rytuałów i obrzędów, ale obecnie już
niewiele osób się do nich stosuje. Niemniej jednak, pokazuje to, że ten dzień był bardzo
ważny dla dawnych Słowian.

CZEKAMY NA KARTKI I POCZTÓWKI
Z WASZYCH WAKACYJNYCH WYPRAW

