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DROGIE BABCIE I DRODZY DZIADKOWIE
Z OKAZJI WASZEGO ŚWIĘTA SKLADAMY WAM NAJSERDECZNIEJSZE
ŻYCZENIA:
DUŻO ZDROWIA, SPOKOJU I RADOŚCI, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
W ŻYCIU OSOBISTYM,
UŚMIECHU NA TWARZY ORAZ ZADOWOLENIA
Z UKOCHANYCH WNUKÓW.
życzą:
DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5

Ostrowiec Świętokrzyski styczeń - luty 2015r.

Dzieci z wielką radością wykonały ciekawe prace plastyczne na konkurs „Moje
wymarzone spotkanie z Mikołajem” zorganizowany przez MATRAS KSIĘGARNIE.

Przedszkolaki wraz z rodzicami z dużym zaangażowaniem
wzięły udział
w zbiórce drobnych monet przeznaczonych na pomoc dzieciom wychowującym
się poza własną rodziną (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny zastępcze). Zebraliśmy kwotę 57 zł. Serdecznie dziękujemy za udział w tak ważnej akcji.

W tym roku szkolnym Przedszkole Publiczne Nr 5 włączyło się do akcji „WIELKA
ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”. Zbieraliśmy pieniądze przeznaczone na
leczenie dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej
opieki medycznej seniorów. Przedszkolaki zebrały kwotę 210 zł. Na internetową aukcję Przedszkole ofiarowało dar- koszulkę z autografami
Zespołu Siatkarek KSZO OSTROWIEC.

16 grudnia przedszkolaki ubierały choinkę na Rynku naszego miasta ozdobami, które
wykonały razem z rodzicami. W świątecznym ubieraniu pomagał dzieciom Prezydent Miasta Jarosław Górczyński, który przyłączył się do wesołego korowodu, przy śpiewie znanej
piosenki "Jingle Bells"

Tradycyjnie
we
wszystkich
grupach
przedszkolaki
spotkały
się
z zaproszonymi przez siebie gośćmi. Dzieci przedstawiały różne formy
„ jasełek”, śpiewały kolędy oraz dzieliły się opłatkiem z najbliższymi.

Bardzo kochamy nasze Babcie i Dziadziusiów !Dzieci potwierdzały to śpiewając
dla nich piosenki, recytując wiersze i tańcząc przy muzyce. Zaproszeni goście
otrzymali własnoręcznie wykonane laurki i drobne prezenty od swoich wnuków.

Nasze przedszkole odwiedził zespół wokalny „CANTO AMICI” działający przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, który zaprezentował dzieciom
kolędy i pastorałki.

Na sali tańczyły wróżki, księżniczki, rycerze, Zorro, batmani. Dzieci w przepięknych strojach cudnie prezentowy
się w tańcach, pląsach i korowodach.
Dużo radości sprawiły im też konkursy, zagadki i słodki poczęstunek.

W 2004 roku nasza placówka uzyskała CERTYFIKAT
JAKOŚCI "PARTNARSKIE PRZEDSZKOLE". Zdobycie tego zaszczytnego tytułu nie było łatwe. Procedura
autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot
wymagała wielu szkoleń, pracy, kreatywnego, otwartego działania we współpracy rodziców, nauczycieli,
personelu w celu stworzenia najlepszych warunków
rozwoju dzieci. Następnym etapem było udowodnienie
wysokiej jakości oferowanych przez przedszkole usług
w podanych obszarach jego działania. Opis tych działań, wraz z dowodami ich realizacji, został wysłany do
zatwierdzenia
Kapitule
tytułu
"Partnerskie Przedszkole" składającej się z wybitnych znawców problematyki wychowania przedszkolnego. Kapituła podjęła decyzję o nadaniu certyfikatu
"Partnerskie Przedszkole" naszej placówce. Jego
wręczenie, na ręce dyrektor BARBARY PRONOBIS,
odbyło się w rezydencji Belweder w Warszawie, a dokonała go minister Barbara Labuda patronująca temu przedsięwzięciu. W 2010 roku nasza placówka przystąpiła do I Recertyfikacji tytułu "Partnerskie Przedszkole", który
uzyskała
na
kolejne
5
lat.

16 stycznia 2015r. podczas II Recertyfikacji w Pałacu
Staszica w Warszawie, na ręce dyrektora Barbary Pronobis, został uroczyście
wręczony tytuł PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE POLSKI CERTYFIKAT
JAKOŚCI IM. IRENY DZIERZGOWSKIEJ, na czas nieokreślony. Oznacza
to, iż nasza placówka propaguje wysokie standardy oświatowe, dba o
rozwój edukacji przedszkolnej oraz identyfikuje się i promuje szczególne
osiągnięcia w podnoszeniu jakości pracy w sferze edukacji przedszkolnej.
Ten Certyfikat Jakości potwierdza, iż nasze przedszkole wyróżnia się
odpowiedzialnością, zaufaniem i rozszerza pole partnerstwa w środowisku. W
uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele Rady Pedagogicznej i rodziców,
których reprezentowała Pani Anna
Żelazowska – Przewłoka.

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy a więc język, wargi
i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia. Można je prowadzić w formie zabawy już z małym dzieckiem. Dzieci mają naturalną
skłonność do wielokrotnego powtarzanie ulubionych zabaw.
Jeśli więc potraktujemy ćwiczenie jako zabawę, będzie ono dla dziecka
czystą przyjemnością. Rola dorosłego polega na pokazaniu poprawnie
wykonanego ćwiczenia i zachęcaniu dziecka do pracy przez chwalenie za
podejmowany wysiłek, choćby efekty nie były od razu widoczne. Lepiej
ćwiczyć krótko, ale częściej 3 - 4 minut z 3-latkiem, do 10-minut ze starszym dzieckiem, pamiętajmy jednak, że czas trwania i liczbę powtórzeń
należy dostosować do indywidualnych możliwości dziecka. Na początku
należy wykonywać ćwiczenia z dzieckiem przed lustrem, kiedy potrafi
już wykonać je bez kontroli, można wykorzystywać każdą nadarzająca
się okazję: spacer do parku, jazdę samochodem czy drogę do przedszkola.

Oto kilka ćwiczeń:











Zaczarowane miejsce - dotykamy palcem podniebienia tuż za górnymi zębami, a następnie zlizujemy językiem nutellę, dżem z podniebienia przy szeroko otwartych ustach.
Konik jedzie na przejażdżkę - naśladujemy konika stukając czubkiem języka o podniebienie, wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania.
Winda – otwieramy szeroko buzię, poruszamy językiem tak, jakby był windą
– raz do góry, raz do dołu.
Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język także. Włóż język
między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę.
Chomik - wypychamy policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć
policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony.
Malarz - maluje sufit dużym pędzlem. Malujemy pędzlem (językiem) swoje
podniebienie, zaczynając od zębów w stronę gardła.
Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa.
Żyrafa – ma długą szyję, wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i
spróbuj wyciągnąć język do góry, najdalej jak potrafisz.
Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz
dosięgnąć językiem do ostatniego zęba na górze i na dole, z prawej i lewej
strony.

„Bez szczęśliwego dzieciństwa całe dorosłe życie człowieka może być zaburzone”

Dzieciństwo rzutuje na dorosłe życie i ukształtowanie charakteru człowieka. Dziecko, które tarkujemy godnie, z czułością, wysłuchując go nabiera
pewności siebie i ma przekonanie, ze jest dla nas ważne. Młody człowiek
innych traktuje tak, jak sam jest traktowany przez bliskie mu osoby. Zasadnicza role w kształtowaniu dziecka odgrywa przykład postępowania
dorosłych. W trakcie rozwoju dziecka my dorośli powinniśmy stale interesować się potrzebami i sukcesami naszej pociechy. Powinniśmy traktować
dziecko z szacunkiem i godnością , każdy bowiem ma prawo do wyrażania
w kulturalny sposób własnego zdania.
Czasem dziecko buntuje sie, nie chce bawić się w zaproponowana zabawę
lub założyć ubrania, które mama przygotowała. Uszanujmy wole dziecka,
dajmy możliwość wyboru i doprowadźmy do bezkonfliktowego porozumienia.
Bardzo ważne jest okazywanie miłości i zainteresowania poprzez wspólne
zabawy, rozmowy, przebywanie razem. Zabawy i wspólne rozmowy rozwijają twórcze myślenie dziecka. Uczą jak należy wyrażać i okazywać uczucia. Dodają pewności siebie, otuchy i chęci do rozwoju i dalszego poznawania świata.

ZABAWY Z RODZICAMI

ZABAWY Z RODZICAMI
Odszukaj bałwanka malując cyfry wyznaczonym kolorem:

1 – kolor żółty 2- kolor czerwony
5- kolor niebieski

3 – kolor różowy 4- kolor czarny

