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Organizacja pracy w przedszkolu

GRUPA I MISIE (2,5 - 3 )LATKI
nauczycielki - Anna Skiba,
Agnieszka Pałka - Szymonik

GRUPA II BIEDRONECZKI - 4 LATKI
nauczycielki Jolanta Walerowicz
Barbara Pronobis
GRUPA III SŁONECZKA 4-5 LATKI
nauczycielka Małgorzata Cędrowska
Aneta Sulik

DRODZY RODZICE
Witamy serdecznie wszystkich rodziców i dzieci w nowym roku szkolnym
2014/2015 i pragniemy zaprosić do czytania naszej przedszkolnej gazetki.,
która ukazywać się będzie co 2 miesiące
W gazetce będziemy zamieszczać aktualne wydarzenia z życia przedszkola,
artykuły dotyczące wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym,
praktyczne porady i wskazówki dla rodziców oraz wiele ciekawych zabaw,
Mamy nadzieję, że spodoba się ta forma współpracy i pomoże nam w integracji rodzin z przedszkolem

Ostrowiec Św. wrzesień - październik 2014

GRUPA IV -PSZCZÓŁKI - 6 LATKI
nauczycielka Anna Sala
Zdzisława Turczyńska
GRUPA V ŻABKI 5-6 LATKI
nauczycielka Beata Kacuga

W naszym przedszkolu odbywają się od 01.10.2014r.
ZAJĘCIA DODATKOWE
W proponowanych zajęciach uczestniczą dzieci pozostające w
00
przedszkolu poza podstawą programowa tj. po godz. 13
1 Indywidualne zajęcia logopedyczne – poniedziałek i środa
2.Zabawy z językiem angielskim – wtorek i piątek
3.Rytmika : grupa I i II - czwartek
grupa III i V - środa4. Zajęcia plastyczne – grupa I i II - poniedziałek
5. Zajecia teatralne , plastyczne - w czwartek ( co dwa tygodnie)
6.Plastyka z elementem orgiami - grupa III , IV , V
7. Praca korekcyjno – kompensacyjna – piątek w grupie V
oraz we czwartek w grupie IV
Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na tablicy informacyjnej
dla rodziców

Czy wiecie że?
„Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci.”
Dzieci uczą się tego , czego doświadczają
Dziecko krytykowane - uczy się potępiać.
Dziecko otoczone wrogością - uczy się agresji .
Dziecko żyjące w strachu - uczy się lękliwości .
Dziecko doświadczające litości – uczy się rozczulać nad sobą.
Dziecko wyśmiewane – uczy się nieśmiałości.
Dziecko otoczone zazdrością – uczy się zawiści.
Dziecko zawstydzane – uczy się poczucia winy.
Dziecko zachęcane – uczy się wiary w siebie.
Dziecko otoczone wyrozumiałością – uczy się cierpliwości.
Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności.
Dziecko akceptowane - uczy się kochać.
Dziecko otoczone aprobatą – uczy się lubić siebie.
Dziecko darzone uznaniem – uczy się , że dobrze mieć cel.
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić – uczy się hojności.
Dziecko traktowane uczciwie – uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności.
Dziecko otoczone przyjaźnią – uczy się radości życia.
Jeżeli żyjesz w spokoju , twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.
W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko?
Dorothy Law Nolte za: Dryden G., Vos J. Rewolucja w uczeniu.

ZABAWY „RAZEM Z RODZICAMI”

Misie to dzielne przedszkolaczki bardzo wiele nauczyły się przez pierwsze miesiące
chętnie śpiewają bawią się i tańczą .

„Jarzynowy wóz”Średniaki – słoneczka wykonały ciekawe
kukielki z warzyw, zachęcają wszystkich
do ich jedzenia

Układanie puzzli to nasze ulubione
zabawy
Labirynt - pomóż jeżykowi dojść do jabłka

Bardzo lubimy zabawy w naszym
ogrodzie przedszkolnym

odwiedzili nasze przedszkole
zachęcając dzieci do uprawiania sportu oraz do kulturalnego kibicowania.

Kochamy drzewa i doceniamy
ich piękno w pracach plastycznych

Uczymy się w jaki sposób możemy
pomóc naszemu środowisku

Porządkujemy i sprzątamy
nasze osiedle Ludwików

W dniu 01. 10. 2014r. starszaki spotkały się z przedstawicielką Ostrowieckiej Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego
Krzyża – p. A. Guzik, która uczyła dzieci bezpiecznych zachowań oraz
zaprezentowała grę dydaktyczną „Pomagaj z uśmiechem”.

