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ZBIÓRKA KARMY DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT – LUTY/MARZEC 2020
W miesiącu lutym i marcu w naszym przedszkolu była prowadzona akcja społeczna zbiórki karmy suchej i mokrej dla bezdomnych
psów i kotów. Zebrana karma została przeznaczona na pomoc zwierzętom z Towarzystwa „VoxAnimalium” w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Zachęcaliśmy również dzieci i rodziców do adopcji niechcianych i porzuconych zwierząt. Los bezdomnych,
porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszego przedszkola. Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim przedszkolakom i
rodzicom, za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną. Dzielenie się tym co mamy - to dobry nawyk. Zbiórką w naszej
placówce opiekowała się nauczycielka pani Agnieszka Pałka - Szymonik.

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS
„WALENTYNKOWA PIOSENKA O MIŁOŚCI” - 14 LUTY 2020
W konkursie brały udział dwie dziewczynki z grupy III „Żabki”: Lena G. i Amelia A. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę pt.
„Wszystko mi mówi, ze mnie ktoś pokochał” zajmując III miejsce, pod czujnym okiem nauczycielki pani Pauliny Gawrońskiej.

INNOWACJA „ PROGRAMOWANIE I KODOWANIE PRZEZ ZABAWĘ” 2019/2020
0d 10.02.2020 r. do 30.06.2021 r. w naszym przedszkolu realizowana jest innowacja organizacyjno – metodyczna pt.
„PROGRAMOWANIE I KODOWANIE PRZEZ ZABAWĘ” Jej treści przeznaczone są dla grup 5 i 6 letnich: „Żabki”, „Pszczółki”
i „Motylki”. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu oraz w I i III części dnia dla dzieci chętnych.

INNOWACJA „ PROGRAMOWANIE I KODOWANIE PRZEZ ZABAWĘ”
ARTYKUŁ UMIESZCZONY NA PORTALU SPOŁECZNYM OSTROWIECNEWS – 21 LUTY 2020
Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawe świata, łakną wiedzy i nowych doświadczeń. Z naszą kamerą sprawdziliśmy czego i w jaki sposób uczą się
maluchy z Przedszkola Publicznego nr 5 przy ulicy Jasnej.
Ozoboty, bee-bot, bluebot, photon, kolorpiano te nowoczesne pomoce dydaktyczne "zadomowiły się" w Przedszkolu nr 5 i od razu zdobyły uznanie wśród
dzieci, a także ich rodziców.Młodzi adepci nowych technologii poznają tajniki programowania i kodowania, poznają także specjalne aplikacje do tego
przeznaczone, propozycji jest naprawdę wiele.
"Programowanie i kodowanie przez zabawę" to nowa propozycja dyrekcji i pracowników przedszkola, jak podkreślają chcą iść z duchem czasu i z
rozwojem technologii, a przede wszystkim rozwijać młodego człowieka.
Nowoczesne pomoce dydaktyczne wzbudzają wśród dzieci ciekawość i chęć do nauki, dzięki innowacyjnym pomysłom rozwija się także kadra
pedagogiczna, a więc przynosi to obopólne korzyści.

DZIEŃ DINOZAURA – 26 LUTY 2020
W miesiącu lutym obchodziliśmy dzień niezwykłych stworzeń – dinozaurów. W tym czasie przedszkolaki ubrane w kolorowe koszulki
z dinozaurami udały się w podróż do czasów prehistorycznych, gdzie podczas ciekawych zajęć i zabaw miały możliwość poznania
życia tych gadów. Dzieci oglądały albumy, książki i filmy o dinozaurach, podziwiały figurki gadów, bawiły się w archeologów oraz
wykonywały prace plastyczne. Maluszki z grupy I „Misie” wykonały pradawną wyspę, na której żyły dinozaury.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET – 8 MARZEC 2020
8 MARCA to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. W tym
szczególnym dniu wszyscy chłopcy w każdej grupie składali życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Nie obyło się bez cukierków,
drobnych upominków w postaci serduszek i kwiatów. Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu, to
doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych.

PRZEDSZKOLAKI z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 - KOBIETOM z OSIEDLA „LUDWIKÓW”
– 8 MARZEC 2020
Tradycja i nowoczesność przeplatały się na występie z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym dla pań przez „Radę Osiedla Ludwików”.
Uroczystość rozpoczął tradycyjny taniec polonez w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 z grupy „Motylków”. Grupa
„Pszczółek” rozbawiła panie nowoczesnym tańcem z pomponami. Moc życzeń płynąca prosto z serc tak młodych wykonawców
sprawiła, że niejednej kobiecie łza w oku się zakręciła. Piosenki o kobietach w wykonaniu przedszkolaków zachwyciły wszystkich.
Panie z Osiedla Ludwików dziękowały za piękny występ i życzenia oraz mile spędzony czas pełen uśmiechu i wzruszeń

.

„ZMIENIA SIĘ TEREN WOKÓŁ PRZEDSZKOLA NR 5 „

ARTYKUŁ UMIESZCZONY NA PORTALU INFORMACYJNYM „OSTROWIECNEWS” – 14 MAJ 2020
Zmian wokół przedszkola nr 5 przy ulicy Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim nie da się nie zauważyć. Niedawno na budynku
wykonano nową elewację. Teraz budowany jest duży parking, gwarantujący rodzicom komfortowy dojazd do placówki.
Od 6 maja ostrowieckie przedszkola samorządowe są gotowe na wznowienie działalności edukacyjnej, ale ostateczną decyzję o
posłaniu dziecka do placówki podejmują rodzice, którzy, co potwierdzają dyrektorzy przedszkoli, są ostrożni. W niektórych
przedszkolach dzieci nadal niema. Czas przestoju zostaje zatem wykorzystywany na mniejsze i większe remonty. Prace remontowe w
Publicznym Przedszkolu nr 5 to kontynuacja tych rozpoczętych w końcówce roku 2019. Wtedy to, po termomodernizacji placówki,
w ciągu komunikacyjnym przed budynkiem przedszkola wybudowano chodnik oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teraz Zakład
Usług Miejskich buduje parking. Łączny koszt tej inwestycji to 99 tys. złotych.

ZNAK JAKOŚCI EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI
DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 - 27 MAJ 2020
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05. 2020 r
przyznała ostrowieckiej placówce przedszkolnej Znak Jakości w zakresie promowania wolontariatu.
Przedszkole Publiczne nr 5 przy ul. Jasnej 4 uzyskało certyfikat organizacji goszczącej i we współpracy z Centrum Wolontariatu w Kielcach,
przystąpiło do projektu „Erasmus +”. „Jest to zwieńczenie naszych starań – mówi inicjator i koordynator projektu Jolanta Jeruzal – udowodniliśmy
podczas komisji kwalifikacyjnej, że spełniamy wszelkie wymogi stawiane przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności i gwarantujemy
realizację zaproponowanych przez nas działań.” W opinii dyrekcji oraz całego grona pedagogicznego jest to ogromne osiągnięcie dla przedszkola, które
stwarza warunki do kształtowania kompetencji językowych już od najmłodszych lat przedszkolnych. Placówka aplikowała o 2 wolontariuszy –
anglojęzycznych studentów, którzy w przyszłym roku będą wspierać działania opiekuńcze w przedszkolu przez okres 6 miesięcy w godzinach od 8.00
do 14.00. Poprzez codzienny kontakt z młodą osobą porozumiewającą się w języku angielskim, dzieci będą miały możliwość osłuchania się z obcym
językiem.. W trakcie codziennego obcowania i swobodnej zabawy będą mimowolnie przyswajały sobie nowe słówka, zwroty, będą uczyły się
rymowanek i piosenek. „Jest to niezwykle cenna okazja do kształtowania kompetencji językowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym, które są
chłonne i bardzo otwarte na wszelkie nowości”- twierdzi pani Ewelina Turbakiewicz- nauczyciel języka angielskiego i współautor projektu. Grono
pedagogiczne Przedszkola Publicznego nr 5 jest przekonane, że idea wolontariatu, która zostanie zapoczątkowana w placówce, przyniesie jej nowe
korzyści i jednocześnie wprowadzi wiele pozytywnych zmian w środowisku lokalnym

‘PRZEDSZKOLE NR 5 UHONOROWANE CERTYFIKATEM.

DZIECI BĘDĄ ROZWIJAC SWOJE KOMPETENCJE JEZYKOWE”
ARTYKUŁ UMIESZCZONY NA PORTALU SPOŁECZNYM ‘ OSTROWIECNEWS” – 04 CZERWIEC 2020
27 maja Publiczne Przedszkole nr 5 w Ostrowcu zostało uhonorowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
specjalnym „Znakiem Jakości”.
Dzięki temu certyfikatowi placówka może przystąpić do międzynarodowego projektu przy współpracy z Regionalnym
Centrum Wolontariatu w Kielcach. Projekt ma przede wszystkim rozwijać kompetencje językowe w dzieci od
najmłodszych lat. Wolontariusze mają być tzw. „echem nauczycieli”, będą wspierać wychowawców, a przede
wszystkim edukować maluchy. Ten projekt to perspektywa rozwoju również nauczycieli, którzy od młodszych
kolegów, koleżanek będą mogli podszkolić swoje umiejętności z języka angielskiego. Kształcenie językowe to kolejna
już pozycja w ofercie edukacyjnej.
Dyrekcja Publicznego Przedszkola nr 5 przy ulicy Jasnej jest pełna optymizmu i w tym projekcie widzi szeroką
perspektywę. Wolontariusze w placówce pojawią się w wrześniu tego roku i zostaną z maluchami na pół roku.

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO” program autorski – ROK SZKOLNY 2019/2020
W naszym przedszkolu już od najmłodszych lat rozbudzamy wśród dzieci zainteresowania czytelnicze i kształtujemy potrzebę
kontaktu z książką. Od września 2019 r. w grupie - I „Misie” realizowany jest program autorski opracowany przez panią Agnieszkę
Pałka – Szymonik pod nazwą „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”. Jego rolą jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i umysłowego
dziecka, zachęcanie do słuchania baśni, bajek i opowiadań w wykonaniu nauczycielek, rodziców, dziadków, pracowników
przedszkola, zaproszonych gości. Czytanie rozwija pamięć, wyobraźnię, słownictwo, poszerza wiedzę o świecie, wzmacnia poczucie
wartości, a także więź między rodzicami, a dzieckiem. Uczy pozytywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów (bez
agresji), a także przygotowuje dziecko do późniejszego, samodzielnego sięgania po wybraną książkę. Każdy przedszkolak może
obejrzeć, przeczytać i wypożyczyć ciekawą pozycję znajdującą się w „Misiowej Biblioteczce” w holu przedszkola. Bogata oferta
książeczek dla dzieci zachęca do samodzielnego korzystania z prezentowanych pozycji. Program „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi
Tato” powstał w ramach realizacji zadań społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

ZDALNE NAUCZANIE - MARZEC/CZERWIEC 2020
Zgodnie z wytycznymi MEN z dnia 11 marca 2020 w związku z częściowym ograniczeniem nauki stacjonarnej w przedszkolach z
powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19 w naszej placówce zostało wprowadzone nauczanie w formie zdalnej. Rodzice
otrzymywali scenariusze oraz wytyczne dotyczące zabaw i zajęć z dziećmi, które odbywały się w domu zgodnie z tematyką
wynikającą z planów miesięcznych oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
GRUPA „I” MISIE

GRUPA „II” BIEDRONKI

GRUPA „III” ŻABKI

GRUPA „IV” PSZCZÓŁKI

GRUPA „V” MOTYLKI

MURY PRZEDSZKOLA ZACZĄŁ WYPEŁNIAĆ GWAR DZIECI” – 04 CZERWIEC 2020
ARTYKUŁ UMIESZCZONY NA PORTALU „OSTROWIECNEWS”
Od 6 maja dzieci mogą wrócić do przedszkoli, pozwoliło na to łagodzenie obostrzeń nałożonych w związku z epidemią koronawirusa.
Wszystkie placówki musiały się przygotować na przyjęcie maluchów. W Przedszkolu Publicznym nr 5 przy ulicy Jasnej zachowano wszelkie zasady
bezpieczeństwa, a nawet podjęto szersze działania. Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa, w przedszkolu zainwestowano w innowacyjne
oczyszczacze powietrza, które posiadają specjalną lampę antybakteryjną. Rodzice co raz częściej decydują się, aby swoje pociechy zostawić pod opieką
przedszkolanek.
Czas kiedy w Przedszkolu nr 5 nie było dzieci został wykorzystany na porządki i remonty. Zmodernizowany został m.in. plac zabaw na terenie
przedszkola, wykonano szereg prac aby odświeżyć i usprawnić urządzenia zabawowe. Wszystkie działania podjęte przez dyrekcję Przedszkola nr 5
mają na celu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo swoim maluchom. W miarę możliwości będą podejmowane kolejne działania.

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ DZIECKA – 01 CZERWIEC 2020
Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”
Jan Paweł II
Któż nie chciałby choć na chwilę znów stać się dzieckiem? Dzień Dziecka to najlepsza okazja, aby przypomnieć sobie o tym, że w każdym z nas jest jeszcze coś z malucha i za
tą myślą podążyło Przedszkole Publiczne Nr 5. Początek czerwca to czas wyjątkowo lubiany przez wszystkie dzieci. Również nasi podopieczni z radością świętowali swój dzień
− Dzień Dziecka!Pomimo trudnej sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, a w szczególności ograniczeniu kontaktów międzyludzkich PP5 stanęło na wysokości zadania. W
tym szczególnym dla naszych pociech dniu, dzieci mogły zobaczyć swoich rówieśników i ich dumnych rodziców. W tle przygrywała ich ulubiona muzyka, by choć przez krótką
chwilę poczuć się wyjątkowo, a nauczycielki placówki obdarowały swoich podopiecznych wspaniałymi wcześniej na tę okazję przygotowanymi prezentami. Oczywiście wszystko
odbyło się z zachowaniem środków ostrożności nad czym czuwała Pani Dyrektor mgr Jolanta JeruzalWreszcie uśmiech znów zagościł na twarzach naszych kochanych
„maluchów”. Podskoki radości, klaskanie w rączki, błysk w oczkach. Bezcenne. Wszystko to dzięki wspaniałej inicjatywie Publicznego Przedszkola nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim.Pełni wrażeń i radosnych przeżyć choć nie chętnie żegnały się z nauczycielkami, ale ten wspólny czas sprawił, że był to dzień niezapomniany, zarówno dla nas
jak i naszych pociech.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Dzieci z grup najstarszych „Motylki” i „Pszczółki’ uroczyście chociaż z zachowaniem dystansu społecznego oraz środków
ostrożności pożegnały przedszkolne progi. Nauczycielki wręczyły przedszkolakom pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Od
września 2020 r. dzieci rozpoczną edukację w Szkole Podstawowej.

