Gazetka dla rodziców
Przedszkole przy Publicznej Szkole
Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego
w Woli Soleckiej

Wrzesień 2020
Drodzy rodzice, kochane dzieci, serdecznie
witamy w nowym roku szkolnym
2020/2021!!!
Przed nami cały rok wspaniałej zabawy,
czas na zdobywanie nowych doświadczeń,
poznawanie tego, co jeszcze nieznane, i
ciekawe. Dzieci rozpoczynają rok szkolny.
Jedne wracają do swojej sali, Pani,
kolegów i zabawek, a inne debiutują w roli
przedszkolaka.

Informacje dla Rodziców



W bieżącym roku szkolnym
realizować będziemy program
edukacji przedszkolnej zgodny z
nową podstawą programową
wychowania przedszkolnego.



W naszym Przedszkolu
realizowana będzie innowacja
pedagogiczna pt: ”Zdrowy
przedszkolak”.

W przedszkolu witamy „Skrzaty”: Lenkę,
Polę, Kubę, Kacpra, Nelę, Wojtusia, Zuzię,
Eliota, Małgosię!
Dołożymy wszelkich starań, aby kolejny
rok przedszkolny upłynął w miłej
atmosferze, by dzieci czuły się bezpieczne
i szczęśliwe oraz chętnie spędzały czas w
przedszkolu podczas wspólnych zabaw z
rówieśnikami. Wraz z rozpoczęciem
nowego roku przedszkolnego życzymy
Państwu owocnej współpracy z nami, a
dzieciom miłego pobytu w przedszkolu,
radości, wspaniałej zabawy i samych
sukcesów.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne



W skład innowacji wchodzą 3
bloki tematyczne ( ekologia,
gimnastyka i zdrowe odżywianie).
Będziemy zachęcać dzieci do
aktywnego spędzania czasu
wolnego, dbania o nasza planetę
oraz o swoje zdrowie. Dzieci będą
brały udział w pogadankach,
prezentacjach bajek, konkursach,
zajęciach kulinarnych, zajęciach
gimnastycznych i wielu innych. W
miarę możliwości związanych z
sytuacją epidemiologiczna chcemy
tez organizować spotkania z
ciekawymi osobami (lekarz,
stomatolog).
Przedszkolaki wezmą również
udział w ogólnopolskim projekcie



„Magiczna moc bajek”
promującym czytanie bajek z
morałem oraz wychowanie do
wartości.
Zachęcamy do odwiedzania profilu
Naszej Szkoły na Facebooku
(znajdziecie go państwo wpisując
pełna nazwę placówki w
wyszukiwarce). Publikowane są
tam zdjęcia z ważnych
uroczystości i zajęć.

Wrześniowe wydarzenia:


Wrzesień to bardzo ważny czas dla
dzieci rozpoczynających swoja
przygodę z przedszkolem. Jest to
okres adaptacji Państwa pociech do
środowiska przedszkolnego. U
każdego dziecka ten proces
przebiega inaczej i jest
zróżnicowany czasowo, jednak w
przedszkolu „przepędzamy
wszystkie smuteczki” , ocieramy
małe lub większe łezki i dbamy o
dobre samopoczucie naszych
podopiecznych.



Poczucie bezpieczeństwa pomaga
osiągnąć ustalenie reguł i zasad
dlatego w grupie maluszków
poznaliśmy „Kodeks
Przedszkolaka”, pod którym każde
dziecko podpisało się odciskiem
swojej dłoni.



Uczymy się też drobnych
obowiązków, więc codziennie
wybieramy dyżurnego i dyżurną,
którzy są pomocnikami Pani.



Wrześniowe zajęcia poświęciliśmy
na zapoznanie się z tematyką
bezpieczeństwa na drodze,
obserwowaliśmy oznaki
nadchodzącej jesieni oraz
poznaliśmy owoce i warzywa jakie
możemy spotkać jesienią w sadzie i
ogrodzie. Braliśmy udział w
zajęciach : gimnastycznych,
tanecznych, plastycznych oraz w
różnych kulinarnych
eksperymentach z warzywami
(malowanie sokiem z buraka, czy
wyciskanie i degustacja soku z
owoców i warzyw).



Każdy dzień jest dla nas wielką
przygodą i okazją do poznania
nowych rzeczy!



Maluszki wyruszają w tą przygodę
z pakietem książeczek wyd. MAC
pt. „Olek i Ada”.
Zerówka realizuje serię
„Odkrywam siebie” wyd. MAC





25 września świętowaliśmy
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Dzieci brały udział w zabawach,
konkurencjach sportowych,
tańcach, malowaniu twarzy, a
wszystko to uwiecznione zostało na
zdjęciach z fotobudki

Kącik dla Rodziców
„Pobawmy się razem z mamą i tatą”
Zapraszamy Rodziców do naszego kącika
„Pobawmy się razem z mamą i tatą” .
Będziemy tu prezentować pomysły na
zabawy z dziećmi w domu.
Zabawy jesiennymi darami.



30 września obchodziliśmy Dzień
Chłopaka.
Była to kolejna okazja do
wspaniałej zabawy, tańców i
konkursów.

Aby wspomóc edukację dziecka można
wykorzystać ogólnie dostępne materiały
przyrodnicze. Możecie Państwo
segregować wraz z dzieckiem kasztany,
żołędzie i szyszki w zbiorach, układać z
nich szlaczki lub rytmy np. kasztan,
kasztan, szyszka, kasztan , kasztan,
szyszka itd. Możemy wyławiać kasztany z
wody, piany lub piasku za pomocą sitka,
nabieraka bądź szczypców kuchennych
aby wspomagać pracę paluszków.

