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DRODZY RODZICE

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spędzone
w gronie najbliższych przyniosą Wam wiele radości, ciepła
i optymizmu, a Nowy Rok będzie czasem realizacji
wszystkich planów i zamierzeń.

Ostrowiec Świętokrzyski listopad – grudzień 2014

Spotkania przy choince z rodzicami odbędą się:
GRUPA I MISIE
00
19.XII. godzina 10

GRUPA II BIEDRONECZKI
00
18.XII. godzina 10

GRUPA III SŁONECZKA
15
18. XII godzina 13

GRUPA IV -PSZCZÓŁKI
30
19. XII godzina 13

GRUPA V ŻABKI
00
19. XII godzina 10

ZABAWY „RAZEM Z RODZICAMI”
Połącz kropki od 0 do 5 i pomaluj powstały rysunek. Możesz dorysować inne
elementy.

Święta z dzieckiem
Święta to dla dzieci czas wyjątkowy. Niestety, w
gorączce świątecznych przygotowań, często się nudzą.
Jak zatem zaplanować prace, by włączyć je w
przygotowania, jednocześnie zapewnić im świetną
zabawę?
Świąteczne ozdoby. Dzieci bardzo lubią prace
plastyczne. Dlatego jednym z najlepszych pomysłów jest
zaproponowanie wykonania ozdób świątecznych.
Najprostszym sposobem będzie wykonanie łańcucha z
pasków kolorowego papieru czy też ozdabianie kart
świątecznych. Dzieci młodsze będą potrzebowały
zaangażowania dorosłych. Wykonanie łańcuchów będzie
możliwe, jeśli dostaną już wycięte paski papieru. Te
starsze, przyzwyczajone w przedszkolu do pracy z nożyczkami, dadzą sobie radę same.
·Z kolei karty świąteczne ozdobione kolorowymi kredkami, farbami czy wyklejone
plasteliną przyniosą wiele radości osobom obdarowanym. Dobrym sposobem będzie
wykonanie ozdób z masy solnej. W każdym domu znajdzie się trochę mąki i soli, by
razem z wodą zagnieść "ciasto". Dla dziecka jest to ogromna frajda, a przy okazji będzie
okazją do kształtowania jego umiejętności manualnych.
Dziecko w kuchni. Przygotowanie świątecznych potraw to doskonała okazja do
opowiadania dziecku o bożonarodzeniowych zwyczajach i tradycjach. A co może robić?
Choćby pierniczki. Wykrawanie ciasteczek za pomocą foremek to wspaniała i nie
zapomniana zabawa. Ich zdobienie z pewnością się spodoba. Mieszanie sałatek lub
kosztowanie przygotowywanych potraw na pewno zachwycą małych domowników.
Należy jednak pamiętać, że podłączony do prądu sprzęt kuchenny, jak maszynka do
mielenia czy blender, mogą być przyczyną nieszczęścia. Dlatego ich miejsce powinno
być poza zasięgiem najmłodszych.
Porządki w domu. Świąteczne porządki to znakomita okazja do uczenia dziecka
odpowiedzialności, jak choćby sprzątanie zabawek w pokoju, odkurzanie płyt CD, czy
bombek. Również wspólne ubieranie choinki, nakrywanie do stołu czy wyniesienie
śmieci łączy w sobie elementy przyjemne z pożytecznymi. Wystarczy jasno wytłumaczyć
dziecku na czym będzie polegało jego zadanie i za co będzie odpowiedzialne.
Wśród wielu spraw i problemów związanych ze zbliżającymi się świętami, warto znaleźć
chwilę, by wytłumaczyć dziecku, że magia świąt to nie tylko krzątanina i prezenty,
opowiedzieć o panujących w rodzinie zwyczajach, śpiewać kolędy czy choćby wyjść na
zimowy spacer. Najważniejsze, by być razem z dzieckiem.
Czego Państwu i sobie życzymy.

Mikołaju, Mikołaju co Ty robisz
w naszym kraju…” tak pytały dzieci
Mikołaja który przybył jak co roku do
dzieci z prezentami dla każdego dziecka
i dla grupy. W naszym Przedszkolu są
same grzeczne dzieci i wszyscy bez
wyjątku otrzymali prezenty.
„Przyjedź do nas Mikołaju, z workiem
jak to niebo.
Przywieź radość
i zabawki dla nas, dla każdego…”
Prosiły
dzieci
na
pożegnanie
zapraszając na następny rok.

25 listopada z okazji Dnia
Pluszowego Misia w Osiedlowym
Domu Społecznym "MALWA"
odbyły się Międzyprzedszkolne
Prezentacje Dziecięce. Z naszego
przedszkola dzieci z grupy IV pod
kierunkiem
p.
Turczyńskiej
zaprezentowały krótki program i
zostały
nagrodzone
maskotką
pluszowego misia.

Z okazji Święta Pluszowego Misia 27. 11. 2014r. w grupie „Misiów”
dzieci
3- letnich oraz w grupie „Biedronek” odbyło się
uroczyste „Pasowania na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla
dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola,
oraz ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną
publicznością.

Jak co roku tradycyjnie w naszym
przedszkolu odbyły się Andrzejki.
Było lanie wosku, wróżby z butami,
losowanie
kartek
z
imionami
przyszłych
sympatii,
a
także
odczytywani z kart swojej przyszłości.
Było dużo radości, uśmiechu i tańce
przy muzyce.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ducha patriotyzmu u dzieci, a przede
wszystkim rodzina, przedszkole, szkoła. Patriotyzm trzeba w narodzie
pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich. Dlatego z dumą
współuczestniczymy w pielęgnowaniu tych wartości wśród naszych
najmłodszych. W naszym przedszkolu dzieci 5,6 letnie z grupy IV i V
zaprezentowały piękny program patriotyczny „JESTEŚMY POLAKAMI”,
w którym uczestniczyły dzieci z całego przedszkola a także rodzice.
Wybrane elementy tego programu przedstawiły w kinie Etiuda dla władz
miejskich i samorządowych.

W tym roku kolejny raz włączyliśmy się do akcji „GÓRA GROSZA”
Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom było zebranie
środków na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodziną
(domy
dziecka,
pogotowia
opiekuńcze, rodziny zastępcze). W
naszym przedszkolu akcja Góra
Grosza trwa od 24 XI do 23.XII.
Serdecznie
zapraszamy
do
włączenia się do akcji.
Pokażmy
przedszkolakom,
jak
pomagać
zwierzakom! Pod koniec listopada Pracownica
Schroniska dla bezdomnych zwierząt ogłosiła
akcję, która ma na celu pomoc ich podopiecznym.
Mieszkające w schronisku pieski i kotki, które
tęsknią za swoim opiekunem, też chciałyby mieć
radosne
święta. Może któreś z nich mogłoby jeszcze przed świętami
zamieszkać w jakimś przytulnym mieszkaniu u kogoś z naszych
przedszkolaków.
Jeśli nie – to wspomóżmy je jakimś datkiem.
Zwierzaczki będą wdzięczne. Zachęcamy do kupowania karmy dla
zwierzaczków.

