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WITAMY W NOWYM
ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ! ! !
DRZEWA
Zatęskmiły w lesie drzewa
za jesienią…
- Chcemy całe błyszczeć złotem
i czerwienią…
W piękne szaty się przyodziać
jak królowe,
niech kłaniają nam się chmury
granatowe…
A gdy senne już będziemy
i zmęczone,
niechaj jesień nas otuli
mgły welonem…
A gdy wiatr ostatni liść
nam strąci z głowy,
pomalutku
zapadniemy
w sen zimowy…
Małgorzata Strzałkowska

AKTUALNOŚCI
Spotkania teatralne i muzyczne:
➢ 20.09. odbył się koncert pt.: „Epoka kamienia łupanego –
Kamień na kamieniu – pierwsze instrumenty perkusyjne.”
➢ 25.09. przedszkolaki mogły uczestniczyć w
przedstawieniu pt.: „Figle, psoty i kłopoty.”
➢ 29.09. odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka
➢ 14.09. dzieci wzięły udział w zajęciach opartych na
eksperymentach chemicznych LABO „Wyjątkowi Polscy
Naukowcy.”
WAŻNE DATY W PAŹDZIERNIKU:
- 09.10. – przedstawienie pt.: „Mam braciszka.”
- 11.10. – zajęcia edukacyjne pt.: „Gdzie powstają dzieła sztuki? Pracownia malarza.”
- 10.10. – spotkanie z pisarką p. Barbarą Ciemską
- 12.10. – zajęcia LABO „Tajemniczy kosmos.”
- 26.10. – Optymistyczny Dzień Dyni
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WAŻNE INFORMACJE !!!
Psycholog – p. Anna Maj
CZWARTEK 8.00 – 16.00
Konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie
przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 13 w Warszawie ul. Odrowąża 75
– tel. 22 811 05 22 w każdy czwartek 8.00 – 12.00 w Przedszkolu nr 156 oraz ewentualnie
podczas dyżurów psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13
(po uzgodnieniu wizyty pod wyżej wymienionym nr tel.)

POLA NADZIEI
Już po raz kolejny nasze przedszkole bierze udział w kampanii
społecznej "Pola Nadziei”, to program stworzony przez Fundację
Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii,
pomagającą nieuleczalnie chorym na raka.
Cele "Pól Nadziei":
•Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka
Hospicjum Domowego.
•Edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
•Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza
cierpiącego człowieka. Szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania
w pomoc dla ludzi cierpiących.
Zachęcamy do współpracy i wspólnego pomagania.

NASZE PRZEDSZKOLE
SPRZĄTA ŚWIAT
15.09.2017 r. w naszym przedszkolu, jak co roku,
włączyliśmy się w akcję Sprzątanie Świata, która jest częścią międzynarodowego ruchu
na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii,
zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.
W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym
świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz,
założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
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„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem
jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym
zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Najstarsze grupy wybrały się na zbiórkę śmieci poza teren przedszkola, tam starały
się jak najdokładniej, w miarę swoich możliwości oczyścić swoje najbliższe otoczenie.
Najmłodsze grupy ograniczyły działania do terenu ogrodu przedszkolnego.
Wszystkie przedszkolaki wykazały niezwykłe zaangażowanie w akcję.
K. Dworakowska

PASOWANIE NA
PRZEDSZKOLAKA
Dnia 29.09.2017 r. odbyło się, jak co roku, wielkie święto Pasowania na Przedszkolaka.
Uroczystość miała miejsce w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci, rodzice i opiekunowie mogli
korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich atrakcji m.in. malowanie twarzy, loteria
fantowa, lepienie z gliny, pokaz puszczania baniek mydlanych, zabawy przy muzyce i rodzinne
konkurencje oraz drobne przekąski na słodko i nie tylko. W tym roku niezwykle miło
mi napisać, iż pasowanych na przedszkolaków był wyjątkowo dużo dzieci. Każdy otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz złożył „Przysięgę Przedszkolaka”.
K. Dworakowska

HAPPENING „OSADA – BRÓDNO STARE”
W dniu 14.09,2017 r. grupa VI wzięła udział w imprezie plenerowej HAPPENING
„OSADA- BRÓDNO STARE”. Impreza miała miejsce w Lasku Bródnowskim.
O godzinie 10:00 nastąpiło powitanie dzieci oraz spotkanie ze Stefanem Łasicą.
Na dzieci czekało sześć historycznych stanowisk w których opowiadający ubrani byli w stroje
z epoki:
1. Jan Kiliński- bohater Warszawy- dzieci wysłuchały opowieści o największych
bohaterskich postawach Polaków w czasach zaborów i pogadanki o Insurekcji
na Targówku i Pradze. Miały możliwość obejrzenia ówczesnego obuwia
wykonywanego przez szewca Jana Kilińskiego.
2. Kosynierzy Kościuszki- tu odbyła się pogadanka o oddziałach chłopów- patriotów
polskich oraz pokaz strzelania z muszkietu. Można było dotknąć i zobaczyć z bliska
dawną broń.
3. Królewski mincerz- opowiadający snuł opowieści o monetach w czasach
stanisławowskich, odbył się też pokaz bicia monet, a każde dziecko otrzymało
pamiątkowego tynfa.
4. Łowy i polowania- rozrywka króla Stasia- po pokazie nastąpiły zajęcia interakcyjne
ze strzelectwa łuczniczego. Wszystkie chętne i rozemocjonowane dzieci strzelały z łuku
do tarczy.
5. Pokaz i nauka tańców z epoki- zajęcia interakcyjne przy muzyce, w których wszystkie
dzieci brały aktywny udział.
6. Jak rozweselano królów, czyli królewski kuglarz- tu nastąpił pokaz i nauka
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żonglowania, co wzbudziło niezwykłe zainteresowanie wśród małych odbiorców.
Po zakończeniu imprezy, pełna wrażeń, roześmiana grupa Smerfów udała się w drogę powrotną
do przedszkola, w którym czekał gorący i smaczny obiadek.
J. Wróblewska

CHRONIMY DZIECI
Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem
i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających
na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje
i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania
standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.
Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają
wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony
dzieci przed krzywdzeniem.
Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez
wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjnoszkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie
ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie
dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia
w trudnych sytuacjach życiowych.
Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:
• placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia
krzywdzenia dziecka
• placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
• placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
• placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
• pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem
przemocy na szkodę małoletniego
• pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci
i wiedzą jak na nie reagować
• placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed
krzywdzeniem
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.fdds.pl
materiał zaczerpnięty:
www.chronimydzieci.pl
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INFORMACJE O GRUPACH
PRZEDSZKOLNYCH
GRUPA I – „KRASNALE”
Grupa I liczy obecnie 23 dzieci. Pierwszy miesiąc był
okresem adaptacji, pełnym emocji i trudnych chwil rozstania
dzieci z najbliższymi. Dyrektor, nauczyciele i wszyscy
pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby każdy
przedszkolak poczuł się w nim bezpiecznie i komfortowo.
W celu pomocy i ułatwienia dziecku przekroczenia progu
przedszkola realizowany jest program adaptacyjny dla dzieci
3-letnich, gdyż wiemy, że pierwsze doświadczenia przedszkolne rzutują później na dalszy
rozwój dziecka. Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom sprawnego
rozwiązywania trudności związanych z podejmowaniem nowych ról w środowisku
przedszkolnym. Program koncentruje się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem, ważnych
z punktu widzenia jego adaptacji do nowego środowiska przedszkolnego. Szczególny nacisk
kładzie się na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, zarówno poprzez
proponowane treści programowe, jak również osobisty kontakt nauczyciela z dzieckiem.
W grupie I realizowany jest program „Nasze przedszkole” - program edukacji przedszkolnej
W. Żaby-Żabińskiej. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany
do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju
dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych,
przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Autorki skoncentrowały
treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe
w zakresie: aktywności społecznej, aktywności językowej, aktywności poznawczej, aktywności
artystycznej, aktywności ruchowej i zdrowotnej.
Rozwijając umiejętności językowe naszych podopiecznych realizujemy również „Program
wprowadzania podstaw języka angielskiego w edukacji przedszkolnej” autorstwa Agnieszki
Nowak oraz program Dwujęzyczne Dzieci „Baby Beetles”.
We wrześniu praca koncentrowała się wokół takich tematów kompleksowych jak: Pierwszy raz
w przedszkolu, Jestem przedszkolakiem, Bezpieczne ulice, Nadeszła jesień.
K. Dworakowska

GRUPA III – „TELETUBISIE”
Gr. III Teletubisie to grupa trzy i czterolatków.
Nauczycielki Paulina Worotnicka i Sylwia Rosłoniec
pracują w oparciu o program wychowania przedszkolnego
zgodny z Podstawą Programową Wychowania
Przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej
„Nasze przedszkole”. Oddział pracuje w godzinach 7:00 – 17:00. Dzieci korzystają z zajęć
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dodatkowych takich jak język angielski, rytmika i gimnastyka korekcyjna prowadzonych
w placówce. Dodatkowo w związku z realizacją dzielnicowego programu „Dwujęzyczne
dzieci” prowadzone są zajęcia z języka angielskiego przez nauczycielki z grupy.
Do grupy III Teletubisie uczęszcza 25 dzieci. 10 przedszkolaków chodzi do przedszkola już
drugi rok, zaś 15 dzieci dopiero rozpoczęło swoją przedszkolną przygodę. Miesiąc wrzesień
to miesiąc adaptacji do nowego miejsca, osób i do rozkładu dnia. Dzieci z dnia na dzień coraz
chętniej wchodziły do sali, witały się z Paniami oraz kolegami oswajając się z przedszkolną
rzeczywistością. Nauczycielki dołożyły wszelkich starań, aby okres adaptacji do przedszkola
przebiegał harmonijnie, a dzieci czuły się bezpiecznie. We wrześniu i październiku
poznawaliśmy nasze przedszkole, uczyliśmy się nowych piosenek i wierszyków, a także
zabawy z kolegami i koleżankami. Tematy kompleksowe, wokół których koncentrowały się
nasze zajęcia to „Pierwszy raz w przedszkolu”, „Jestem przedszkolakiem”, „Bezpieczne ulice”,
„Nadeszła jesień”, „Jesień w sadzie”, „Kolorowe warzywa”, „Nasze rodziny”, „Domowi
ulubieńcy”.
P. Worotnicka

GRUPA IV – „GUMISIE”
No i witamy się w nowym roku szkolnym 2017/2018. łatwiej
jest nam w tym ponieważ znamy się już i spotkanie po wakacjach
z koleżankami i kolegami byŁo bardzo przyjemnym doznaniem.
Nie zabrakło również opowieści o wakacjach które spędziliśmy
wspólnie z rodziną.
We wrześniu zrealizowałyśmy następujące tematy:
* Nasza grupa
* Jestem przedszkolakiem
* Uliczne sygnały
* Nadeszła jesień
Ponieważ nie widzieliśmy się dosyć długo trzeba było przypomnieć sobie niektóre zasady
panujące w naszej grupie a przede wszystkim " podpisać " własnymi dłońmi KODEKS
PREZDSZKOLAKA.
Wrzesień jest miesiącem, w którym witamy kolejną porę roku - jesień. Za oknami deszcz,
ale nas to nie przeraża. Byliśmy na spacerze, żeby zobaczyć, jak działa sygnalizacja świetlna,
przechodziliśmy nawet wspólnie przez jezdnię aby przećwiczyć jak należy przechodzić całą
grupą. Byliśmy również po zakupy w najbliższym warzywniaku. Zrobiliśmy zakupy zdrowych
owoców do naszego kącika przyrody. Z przyniesionych owoców robiliśmy sałatkę owocową.
Krojenia było sporo, ale własny wytwór smakował wybornie. Nawet nasze grupowe niejadki
skusiły się posmakować "owocowej witaminki".
Pogoda zmienną jest, więc kolejny spacer odbył się w słoneczny dzień. Zebraliśmy kasztany
i żołędzie do kącika, a liście włożyliśmy do zasuszenie. Na pewno się przydadzą.
Byliśmy też na wycieczce w bibliotece. Miło było spotkać się z panią bibliotekarką,
która zaprosiła nas na kolejne spotkania.
Uczestniczyliśmy też w spotkaniu autorskim z panią Barbarą Ciemską.
W tym roku bierzemy udział w spotkaniach ze sztuką. Pierwsze poświęcone było pracowni
malarskiej. Mieliśmy okazję malować, mieszać farby i posłuchać ciekawej opowieści
o malarzach.
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Odbył się również piknik w naszym ogrodzie przedszkolnym, na którym jak zwykle
nie zabrakło różnych atrakcji. Przy tej okazji powitaliśmy nową brać przedszkolną, bo odbyło
się pasowanie na przedszkolaka.
Nauczycielki gr. IV

GRUPA V – „MUMINKI”
☺ W drugim tygodniu września, dzieci z grupy V
(Muminki), udały się w pobliże skrzyżowania,
aby w praktyczny sposób nauczyć się bezpiecznego
przechodzenia prze jezdnię. Wycieczka rozpoczęła
cykl działań z zakresu bezpieczeństwa i edukacji
komunikacyjnej. Dzieci z uwagą obserwowały ruch uliczny, zachowanie pieszych, nazywały
pojazdy oraz poznane znaki drogowe. Podczas przedszkolnej wycieczki utrwaliły zasady
poruszania się po chodniku, a także prawidłowe stosowanie 5 zasad przechodzenia przez ulicę,
z którymi zapoznały się na zajęciach.
☺ 17 września, dzieci z oddziału V, włączyły się do akcji Sprzątania świata, w tym roku,
pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”. Organizatorem akcji jest fundacja Nasza Ziemia.
Tego dnia w grupie zostały przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały dzieci do działań
mających na celu dbanie o nasze środowisko.
☺ W październiku dzieci brały udział w programie Necio.pl – zabawa w Internet.
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich
na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. Podczas zajęć dzieci poznają pojęcia
„komputer” oraz Internet , a także bohatera serwisu – robota imieniem Necio, który zaprasza
dzieci do wspólnej „bezpiecznej zabawy w Internet”.
J. Kok

Autor przejmuje odpowiedzialność za publikowaną treść artykułu, jego aktualność,
kompletność i prawdziwość zawartych informacji lub danych.
Gazetkę przedszkolną redaguje Katarzyna Dworakowska – nauczycielka grupy I przy
współpracy nauczycielek i Dyrektor Przedszkola nr 156.
Bibliografia:
„Wiersze o jesieni”; wyd. WILGA S.A.; Warszawa 2012r.
http://dwujezycznedzieci.pl/baby-beetles.php
www.inspirander.pl
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