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Deszczowe Dziwaki
Gdy pada na nosy,
gdy pada na krzaki,
to budzą się zaraz
Deszczowe Dziwaki.
Deszczowe Straszydła,
Deszczowe Potworki
i prędko wyłażą
z kałuży jak z norki.
Pod rynną się kąpią
i myją tam uszy
i każdy się pluszcze
a żaden nie suszy.
Łóżeczek nie mają,
kołysek nie znają
a swoje maluchy
w kaloszach huśtają.
Dorota Gellner

AKTUALNOŚCI
Spotkania teatralne i muzyczne:
➢ 09.10. przedszkolaki mogły uczestniczyć w
przedstawieniu pt.: „Mam braciszka.”
➢ 11.10. odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Sztuczki ze
sztuką” pt.: „Gdzie powstają dzieła sztuki? Pracownia
malarza.”
➢ 12.010. dzieci wzięły udział w zajęciach opartych na
eksperymentach chemicznych LABO „Tajemniczy
kosmos.”
WAŻNE DATY W LISTOPADZIE:
- 09.11. – zajęcia LABO „Zobaczyć dźwięk.”
- 13.11. – przedstawienie pt.: „O Kasi, Skrzacie i gąsce.”
- 15.11. – koncert pt.: „Renesans – Na królewskim dworze –
viola da gamba.”
- 16.11. – uroczystości z okazji Dnia Niepodległości
- 20.11. – warsztaty przyrodnicze z p. Anną Ząbek

SPOTKANIE Z PISARKĄ DZIECIĘCĄ
P. BARBARĄ CIEMSKĄ
W dniu 10.10.2017r. odwiedziła nasze przedszkole pisarka
dziecięca p. Barbara Ciemska.
W grupach I i II zajęcia odbyły się w formie inscenizacji, ich tytułem było: „Jak zachować
się w trudnych sytuacjach?” na podstawie książeczki „Misie na spacerze.” Dzieci rozmawiały
na temat zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię, zabawy przy zbiornikach
wodnych, spotkania z nieznajomym zwierzęciem oraz zasad kulturalnego zachowania podczas
spaceru czy zakupów z rodzicami.
W grupach III i IV tematem zajęć było: „Gdzie bezpiecznie można się bawić?” na podstawie
książki „Szymek grał w piłkę w niebezpiecznych miejscach.”
W grupach V i VI poruszano temat dotyczący „Jak korzystać z energii elektrycznej?”
na podstawie opowiadania pt.: „Pawełek bawił się elektrycznością.”
Każde dziecko otrzymało książeczkę z autografem autorki.
K. Dworakowska

SZTUCZKI ZE SZTUKĄ
11.10.2017r. odbyły się po raz pierwszy zajęcia edukacyjne
z cyklu „Sztuczki ze sztuką”, ich tematem było „Gdzie powstają dzieła
sztuki? Pracownia malarza.” Prowadząca zaprezentowała dzieciom
na ilustracjach jak wygląda pracownia malarska oraz co się w niej
przede wszystkim znajduje. Przedszkolaki mogły zobaczyć na czym powstają obrazy.
Ostatecznie same mogły pobawić się w malarzy, korzystając z palet, pędzli oraz kartek papieru.
Temat był dowolny, a wszyscy wykazali się fantazją i zaangażowaniem. Prace, które powstały
zostały zaprezentowane na tablicach każdej z grup.
K. Dworakowska

OPTYMISTYCZNE ŚWIĘTO DYNI
26.10.2017r. odbyło się jak co roku Optymistyczne
Święto Dyni. Wartości odżywczych dyni i jej właściwości
leczniczych nie sposób przecenić. Dynia jest warzywem
bogatym w witaminy i minerały. Dzieci mogły dowiedzieć
się wielu ciekawostek dotyczących tego pomarańczowe warzywa. Tego dnia w holu
przedszkolnej szatni powstała piękna wystawa niesamowitych, kreatywnych dyń, stworzonych
przez dzieci i rodziców z naszej placówki. Każdy uczestnik konkursu rodzinnego otrzymał
dyplom. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.
K. Dworakowska

MÓJ PRZYJACIEL NECIO
Necio.pl to projekt edukacyjny już po raz kolejny
realizowany
w
naszym
przedszkolu,
poświęcony
jest bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Jego patronem
jest Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę) oraz Fundacja Orange w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet.
W ramach projektu powstał szereg materiałów edukacyjnych (bajki, piosenki etc.). Bohaterem
projektu jest przyjazny robocik Necio, który zaprasza najmłodszych do wspólnej „zabawy
w Internet”. Najmłodsi poprzez zabawę, rozwiązywanie ćwiczeń i naukę piosenek przyswajają
wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Ponadto korzystając z serwisu Necio.pl,
dzieci dowiedzą się, czym jest Internet, jak surfować po stronach WWW, bezpiecznie
komunikować się z innymi, używać poczty e-mail, wybierać bezpieczne strony.
materiał zaczerpnięty: www.necio.pl

AKADEMIA AQUAFRESH
Ruszyła kolejna, już edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji
Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem
jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Akademia Aquafresh
jest obecna w przedszkolach od 2011 roku. Nasze przedszkole także już
kolejny rok z rzędu realizuje ww. program. Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już
od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy
ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych.
Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
materiał zaczerpnięty: www.akademia-aquafresh.pl

INFORMACJE O GRUPACH
PRZEDSZKOLNYCH
GRUPA I – „KRASNALE”
W październiku praca w gr. I koncentrowała się
wokół takich tematów kompleksowych jak: Jesień w sadzie,
Kolorowe warzywa, Mój przyjaciel Necio, Nasze rodziny.
Dzieci rozpoznawały wybrane owoce i warzywa
po wyglądzie, kształcie i smaku, nazywały drzewa owocowe,
nazywały członków najbliższej
rodziny, dzieliły
się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu swojej

rodziny. Rozwijały umiejętności wokalne poprzez śpiew, umiejętnością plastyczne tworząc
z plasteliny, malując farbami czy kredkami. W ramach programu Dwujęzyczne Dzieci poznały
następujące piosenki: „Let’s play”, „My car”, „Ball”, „Zoom’s song”, „Dance”.
17.10. przedszkolaki odbyły pierwszy wspólny spacer, który odbył się na pobliskie
skrzyżowanie, tam przypominały sobie zasady bezpiecznego przejścia dla pieszych.
K. Dworakowska

GRUPA IV – „GUMISIE”
W październiku realizowaliśmy następujące tematy kompleksowe:
Jesień w sadzie
Dary ogrodu;
Mój przyjaciel Necio
Nasze rodziny
Domowi ulubieńcy
Wzbogaciliśmy nasz kącik przyrodniczy o dary jesieni: kolorowe liście, kasztany, żołędzie.
Mamy też różnorodne nasiona: soczewicę, słonecznik, pestki dyni, ziarna grochu, fasoli.
Założyliśmy też kącik zielarski. Wsialiśmy min: miętę, lubczyk, bazylię, rzeżuchę.
Obserwowaliśmy też zmiany w przyrodzie w naszym przedszkolnym ogrodzie. Słuchaliśmy
wierszy i piosenek o tematyce jesiennej, oglądaliśmy różnorodne liście i jesienne pejzaże.
02.10. byliśmy na wycieczce w sklepie warzywniczym. Obejrzeliśmy znajdujące się tam
różnorodne warzywa i owoce. Poznaliśmy też Necia – to komputerowy przyjaciel
z realizowanego w przedszkolu programu, Nasz przyjaciel Necio”. Uczyliśmy się jak
bezpiecznie korzystać z komputera. 06.10.byliśmy też w bibliotece. Pani bibliotekarka
przeczytała nam książkę ,,Tygrys o złotym sercu”. 09.10. uczestniczyliśmy w teatrzyku
pt.: ,,Mam braciszka” a 12.10. w kolejnych eksperymentach ,,Tajemniczy kosmos”. W tym dniu
gościliśmy też mamę Marii G., która przeczytała nam książkę pt.: „Lena boi się ciemności”.
26. 10. braliśmy udział w Optymistycznym Święcie Dyni. Z tej okazji udekorowaliśmy naszą
salę w kolor pomarańczowy, zrobiliśmy wystawę dyń, bawiliśmy się przy muzyce.
nauczycielki grupy IV

GRUPA V – „MUMINKI”
• W miesiącu październiku grupa V uczyła się na temat
jesieni i jej oznak. Poznawaliśmy zawód leśniczego oraz
jego podopiecznych a także zawód krawcowej i związane
z tym tematem przybory i prace. W naszej sali pojawił
się nawet kącik krawiecki bogaty w różne przyrządy
do szycia takie jak nici, nożyczki, naparstki itp.

• Dnia 10 października gościliśmy w przedszkolu najwspanialszych gości- naszych rodziców.
Odbyły się tego dnia zajęcia otwarte prowadzone przez panią Dominikę. Pracowaliśmy
wytrwale, ciesząc się, że rodzice mogą uczestniczyć w naszych działaniach.
• 13 października gościliśmy mamę Łucji, która w ramach akcji „Czytamy dzieciom
na Targówku” zabrała nas w podróż z Nelą do wodnych głębin. Jak przystało na prawdziwych
podróżników, mama Łucji przyniosła ze sobą walizkę, a w niej płetwy, maskę i rurkę
do nurkowania oraz mnóstwo muszelek. Co to była za wspaniała przygoda!
• 15 października obchodziliśmy Święto Mycia Rąk. Nauczyliśmy się jak prawidłowo myć
ręce, aby były czyste oraz dowiedzieliśmy się, dlaczego to takie ważne dla naszego zdrowia.
Wykonaliśmy również mydełka o różnych kolorach, zapachach i kształtach, którymi
obdarowaliśmy personel przedszkola.
• 18 października wybraliśmy się na spacer do pobliskiego parku w poszukiwaniu jesieni.
Po drodze zaszliśmy pod Komisariat Policji, zapoznaliśmy się z pracą policjanta oraz
sytuacjami niebezpiecznymi, w których właśnie policjanci nam pomagają. Pogoda nam
dopisała, dlatego bawiliśmy się w parku wśród spadających liści.
• 24 października dzieci z naszej grupy, wspólnie z panem Zbyszkiem, posadziły
w przedszkolnym ogrodzie małe drzewko – wierzbę. Bacznie obserwowały, w jaki sposób sadzi
się drzewa, co jest do tego potrzebne. Celem tego zajęcia było uświadomienie dzieciom ważnej
roli drzew w przyrodzie oraz ich znaczenia w życiu człowieka.
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.
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