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Jesień
Jesień, jesień na dworze,
już babie lato powiewa.
Rolnik zagony orze,
będzie je ziarnem obsiewał.
Kopią kartofle w polu
i jabłka strząsają w sadzie.
Coraz niżej nad rolą
słońce jesienne się kładzie.

Przedszkole Publiczne nr 55
w Opolu

Szanowni Rodzice !!!
Witamy w nowym roku szkolnym 2008/2009. Witamy wszystkich, a w
szczególny sposób Rodziców, których dzieci rozpoczęły uczęszczanie do naszego
przedszkola od września.
Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer naszej gazetki przedszkolnej.
Przedstawiamy w niej istotne informacje związane z organizacją roku szkolnego w
naszym przedszkolu.
•

To, co warto przeczytać !
Nasze pierwsze dni we wrześniu – obserwacje i refleksje dotyczące
małych przedszkolaków;
• Czego Rodzice robić nie powinni;
• Zabawy logopedyczne.

Nasza gazetka wydawana jest raz na kwartał i obejmuje:
- miesiące jesieni (wrzesień, październik, listopad);
- miesiące zimy (grudzień, styczeń, luty);
- miesiące wiosny (marzec, kwiecień , maj).
Gazetkę redaguje Halina S., natomiast oprawą graficzną zajmuje się Joanna N.
Kwartalnik zawiera treści dotyczące danej pory roku, do tematu głównego
dobierane są wiersze i piosenki znane dzieciom , przeróŜne ćwiczenia graficzne,
obrazki do kolorowania i zagadki. Treści tych materiałów adresowane są
szczególnie do dzieci, choć niektóre z nich wymagają pomocy rodziców, tzn.
przeczytania lub wyjaśnienia polecenia. Sposób wykonania przez dzieci tych
ćwiczeń daje rodzicom informację na temat rozwoju ich dziecka.
Jest wiele pomysłów na redagowanie tej gazetki, niektóre z nich są
przemyślane i zaplanowane, ale są i takie, które rodzą się z obserwacji naszych
dzieci i rodziców. Rozprowadzaniem gazetki zajmują się nauczycielki
poszczególnych grup, co umoŜliwia nawiązywanie współpracy i utrzymywaniu
kontaktów ze środowiskiem rodzinnym wychowanka.

Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryŜ.
Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewa.
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód – ucz dzieci”
Przysłowie chińskie

• Nasze pierwsze dni we wrześniu…
Pierwsze dni wrześniowe są bardzo pracowite dla pań z najmłodszych grup, ale i
nie tylko z tych najmłodszych. Dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg
przedszkola są rozdraŜnione, zaniepokojone rozstaniem z rodzicami, płaczliwe i
nerwowe. Ale i niektóre mamy wcale nie zachowują się lepiej, płaczą pod
drzwiami tak samo jak ich dzieci. Rozumiemy to wszyscy, ale kaŜdy musi przez to
przejść. NajwaŜniejsze to, aby pokonać lęk przed rozstaniem.
Okres przedszkolny to dla dziecka czas wielu przeŜyć, poznaje ono świat,
uczy się współpracy w grupie, stawia pierwsze kroki w przedszkolnej
społeczności. Nowym doświadczeniom towarzyszą emocje – czasem jest to
radość, innym razem smutek – wtedy zaczynają się pierwsze problemy, poniewaŜ
nagle okazuje się, Ŝe napotykamy ze strony dzieci emocjonalną barierę.
Na widok budynku przedszkola dzieci reagują płaczem, krzykiem, histerią,
okazując w ten sposób lęk przed rozstaniem. Rodzice są zrozpaczeni, poniewaŜ nie
tylko nie mogą uspokoić dziecka, ale równieŜ nie potrafią poradzić sobie z
własnymi emocjami. Dlatego teŜ nie naleŜy przedłuŜać rozstania, poniewaŜ to
tylko je utrudnia. Długie poŜegnania budzą nadzieję u dzieci, Ŝe mama zabierze je
ze sobą, więc płacze i histeryzuje, aby pokazać jak mu źle. Tymczasem dziecko po
kilku minutach uspokaja się i radośnie bawi się z innymi dziećmi.
Pragniemy Państwa zapewnić, Ŝe robimy wszystko, aby okres adaptacyjny
trwał jak najkrócej. Tworzymy atmosferę, w której dzieci czują się bezpiecznie i
radośnie.
•

Czego rodzice robić nie powinni?

a) Po odbieraniu dziecka z przedszkola rodzice nie powinni omawiać jego
zachowania przy nim samym. Uwagi typu: „nie chciał jeść”, „płakał cały dzień”
itp. odbija się negatywnie na dziecku;
b) W swoim postępowaniu bądźcie mamy konsekwentne, jeśli decydujemy, Ŝe
dziecko będziemy odbierać o godz. 13.00, to przestrzegajmy tego ustalenia. Nie
wprowadzajmy zmian, zabierając dziecko z przedszkola po obiedzie o 12.30, bo
np. moŜe to zrobić babci, która jest na urlopie. Dzieci bardzo przeŜywają takie
zmiany i w sytuacji, gdy muszą ponownie zostać do 13.00 – płaczą, nie chcą jeść,
czy teŜ bawić się. Ciągle spoglądają przez okno i pytają: „Kiedy przyjdzie
babcia?”;
c) W sprawach jedzenia nie decydujmy za dziecko – „proszę nie dawać mojemu
dziecku zupy mlecznej, surówek, jajek itd., bo on tego nie lubi”. JeŜeli nie na
Ŝadnych przeciwwskazań lekarskich dotyczących danej potrawy, spróbujmy
zachęcać do jej zjedzenia. Rada dla rodziców – by zachęcali dzieci do wspólnego

przygotowywania posiłków. Dzieciom bardzo smakują kanapki samodzielnie
przygotowane (jak odbywa się to czasem w naszym przedszkolu). Często teŜ
dzieci zapominają, Ŝe nie lubią czegoś i w towarzystwie rówieśników zjadają
wszystko.
d) Wszelkie wątpliwości związane z przystosowaniem dziecka wyjaśnijmy z
nauczycielkami danej grupy. Pytajmy nie tylko o to czy dziecko coś dziś jadło, czy
było na powietrzu, ale równieŜ o sprawy dotyczące jego zachowania na tle grupy,
jego postępach w przyswajaniu sobie wiedzy, ogólnego rozwoju. Korzystajmy z
ustalonych dni konsultacji.
e) Interesujmy się Ŝyciem w przedszkolu. Nie zastanawiajmy się tylko nad tym:
„czy dzieci dostaną paczkę od Mikołaja”, czy teŜ „jakie będą nagrody na
zakończenie roku, lub za konkursy”. JeŜeli widzimy, Ŝe pobyt dziecka jest mało
atrakcyjny – spróbujmy to zmienić, ofiarując swoja pomoc na przykład:
- w wykonywaniu drobnych prac uŜytecznych na rzecz przedszkola,
- w organizowaniu uroczystości (choinka, Dzień Dziecka, wszelkich wycieczek
pieszych lub autokarowych),
- przynosząc róŜnorodne materiały do prac plastycznych itp.
Nauczycielki z pewnością nie odrzucą przedstawionych im pomysłów
uatrakcyjnienia pobytu dziecka w przedszkolu.
Pamiętaj, Ŝe nawet jeśli znajdziesz idealne przedszkole i dobrze przygotujesz
dziecko, i tak twój maluch ma prawo wyraŜać sprzeciw i niezadowolenie. Jeśli
przetrwacie pierwszy – drugi miesiąc, dalej będzie juz tylko lepiej i tylko patrzeć
jak Twój maluch z przejęciem opowie Ci o swych przyjaźniach, z dumą pokaŜe
zdjęcia z Balu Karnawałowego, a Tobie ze wzruszeniem zakręci się łza w oku na
występach z okazji Dnia Matki.

Pamiętajcie drodzy rodzice, Ŝe jesteśmy sprzymierzeńcami w wychowaniu
Waszych dzieci. Z wielkim zainteresowaniem przyjmujemy wszelkie uwagi,
staramy się sprostać waszym oczekiwaniom. Bądźcie szczerzy i otwarci, angaŜując
się w Ŝycie przedszkola, a wówczas zadowolenie dzieci, nauczycielek i Wasze
będzie widoczne.
Zabawy logopedyczne
Profilaktyka logopedyczna jest jednym z waŜniejszych aspektów pracy
dzieckiem w przedszkolu. Te dzieci, które źle mówią, zwykle potem źle
odtwarzają wyrazy w piśmie, mają problemy z właściwą komunikacją językową, a
wadliwa wymowa staje się często źródłem kompleksów, niechęcią do mówienia, a
tym samym brakiem okazji do ćwiczenia umiejętności ładnego wypowiadania się.
Aby efekty naszej pracy w tym zakresie były widoczne zapraszamy rodziców do
ścisłej współpracy, poprzez wykorzystywanie do wspólnej zabawy, ćwiczeń przez
nas proponowanych.
„Szuflada” – ćwiczenia ruchów szczęk. Mocne wysuwanie szczęki do przodu i
cofanie do pozycji wyjściowej.
„Balonik” – ćwiczenie warg. Dziecko nabiera duŜo powietrza i zatrzymuje je w
wydętych policzkach. Na hasło „pękł” – przekłuwają palcami balonik. Słychać
odgłos pękania.
„Sufit - podłoga” – ćwiczenie języka. Znana zabawa w wersji wykorzystującej
zamiast palca – język. Aby było radośniej moŜemy zaprosić do zabawy wszystkich
domowników.
śyczymy miłej i wesołej zabawy z dzieckiem.

Rodzice – nie bójcie się współpracy z nauczycielami.
Uroczystości, uprzejmości, radości…
Rodzice oddając dziecko do przedszkola mają róŜne obawy i wątpliwości, chociaŜ
wiedzą jak wygląda budynek przedszkola (gdyŜ sami go wybierali) i salę to
najbardziej zastanawiają się, komu powierzają swoje pociechy. Niepokój rodziców
budzi pytanie, czy panie wychowawczynie są serdeczne, czy zapewniają dzieciom
poczucie bezpieczeństwa, czy dziecko poradzi sobie z nowymi wyzwaniami, i czy
nie poniesie poraŜki. Aby rozwiać te wątpliwości zapraszamy do serdecznej i
szczerej współpracy z nami, gdyŜ daje ona moŜliwość uzyskania odpowiedzi na te
wszystkie postawione pytania. Myślę, Ŝe kaŜda z nas – nauczycielek pragnie
poznać oczekiwania rodziców, rozwiać ich obawy, podjąć wspólne działania
mające na celu prawidłowy rozwój dziecka.

„Ale to juŜ było…”
01.09.2008- wspólne powitanie i świętowanie rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.
19.09.2008 - dzieci uczestniczyły w uroczystości „Sprzątanie świata”.
23.09.2008 - udział dzieci wraz z rodzicami w festynie jesiennym „Na dobry
początek…”
14.10.2008 - Dzień Nauczyciela

„Co przed nami…”
27.10.2008 - obchody „Święta Drzewa”
W październiku rozpoczyna się cykl pt. ”Smaki Europy” – prezentacja krajów Unii
Europejskiej w poszczególnych grupach.
W listopadzie - „Andrzejkowe spotkanie z magią”.

- 30.09.2008 – dziewczynki zorganizowały słodką niespodziankę z okazji Dnia
Chłopaka,
- pod koniec października wybieramy się do leśniczówki w Zawadzie,
- w listopadzie planujemy pojechać na komunalny cmentarz i zapalić znicze na
Grobie Nieznanego śołnierza,
Co słychać w grupie „Świerszcze i śabki”:

Co słychać w grupie „Chmurki”:
Podziękowania za pomoc w przygotowaniu festynu dla:
- mamusi Julii B. za fanty, owoce, warzywa,
- mamusi Pawełka za ciasto i warzywa,
- mamusi Laury za fanty i warzywa,
- mamusi Dominika za fanty,
- mamusi Patryka za fanty i owoce,
- mamusi Zuzi za fanty,
- mamusi Marty za owoce,
- mamusi Adasia za owoce,
- mamusi Agnieszki W. za warzywa,
- mamusi Sary za warzywa,
- mamusi Basi za warzywa,
- mamusi Julii G. za warzywa,
- mamusi Mateusza za warzywa,
- mamusi Natalki Z. za owoce,
- mamusi Dagmary za warzywa,
Podziękowania za chusteczki higieniczne i serwetki.

Realizujemy program adaptacyjny „Jestem juŜ duŜy – idę do przedszkola”
mający na celu zdobycie zaufania dzieci i rodziców oraz bez stresową adaptację
dzieci do przedszkola. Cały czas na spacerkach szukamy Pani Jesieni, robimy
leśne ludziki, zbieramy kasztany, Ŝołędzie i kolorowe liście. Wykonaliśmy sałatki
na jesienny festyn, a nasze mamusie upiekły ciasta. Wkrótce staniemy się
prawdziwymi przedszkolakami, bo będziemy uczestniczyć w uroczystości
„Pasowania na Przedszkolaka”, pokarzemy rodzicom jak się bawimy w
przedszkolu i co juŜ potrafimy. W grudniu czekamy na czerwonego przyjaciela
dzieci – Świętego Mikołaja. Postaramy się coś wyczarować naszymi rączkami na
kier maŜ boŜonarodzeniowy. Małe Świerszczyki próbują mówić w dwóch
językach: polskim i angielskim dzięki prowadzonemu programowi autorskiemu
„Have a nice fun”. Stajemy się małymi artystami poprzez program autorski
„Rękodzieło artystyczne”.
Podziękowania:
Dzieci i panie z grupy „Świerszcze” serdecznie dziękują rodzicom, którzy
pomagali w organizacji materiałów do zajęć i festynu, a w szczególności:
- pani Katarzynie K. za ciasto na festyn oraz kartki ksero
- pani Anecie G. za słodycze
- pani Annie P. za ciasto i kartki ksero
- pani Agnieszce L. za ciasto
- pani Magdalenie P. za ozdobne dynie.

Co słychać w grupie „Uszatki”:
- w miesiącu wrześniu przywitaliśmy nowych kolegów sześcioletnich (Pawła,
Nikolę, Wojtka oraz Tomka),
- braliśmy czynny udział w dekorowaniu naszej „uszatkowej” sali, tworząc korciki
zainteresowań,
- 23.09.2008 – odbył się jesienny festyn, na który przygotowywaliśmy sałatkę, jak
równieŜ przynieśliśmy pluszami i inne zabawki na loterie fantowe,
- 29.09.2008 – mamusia Bartka podarowała nam bilety do teatru Lalki i Aktora na
przedstawienie „Doktor Dolittle”,

Dzieci i panie z grupy „śabki” składają serdeczne podziękowania:
- mamusi Kacperka M.
- mamusi Szymonka D.
- mamusi Agnieszki T.
- mamusi Piotrusia P.
- mamusi Kacperka Sz.
- mamusi Martynki K.

Co słychać w grupie „ Malinki”:
Rozpoczął się nowy rok szkolny, jak miło było spotkać się i to w dodatku
w nowej sali. Są wśród nas nowi koledzy i koleŜanki, mamy juŜ swoje pierwsze
ksiąŜeczki „Wesołe Przedszkole 4 – latka”. Rozpoczęcie roku połączyliśmy z
festynem „Na dobry początek…”, mamusie upiekły przepyszne cista, a my z
paniami zrobiliśmy sałatki: brokułowi i kalafiorową.
Przed nami rok zabaw i atrakcji – wróŜby andrzejkowe i oczekiwany
Mikołaj, ale wcześniej będziemy robić zapasy na zimowe długie czasy, zbieramy
plony z „Zielonego Zakątka”.
Podziękowania:
Wszystkim rodzicom dziękujemy za owocowe soczki oraz wszelką okazaną
pomoc i Ŝyczymy duŜo uśmiechu i radości.
Co słychać w grupie „Wiewiórki”:
01.09.2008 – spotkaliśmy się w nowej sali, aby wspólnie rozpocząć nowy rok
szkolny.
19.09.2008 – braliśmy udział w uroczystości „Sprzątanie Świata”.
22.09.2008 – obchodziliśmy I dzień nowej pory roku „Jesieni” – prace
porządkowe w „Zielonym Zakątku”.
23.09.2008 – uczestniczyliśmy wraz z rodzicami w festynie jesiennym – piekliśmy
z tej okazji chleb.
14.10.2008 – Dzień Nauczyciela – obdarowaliśmy nasze panie kwiatami i
samodzielnie wykonanymi laurkami.
15.10.2008 – pierwsza w tym roku wizyta w bibliotece na spotkaniu pt. „Z
wierszem przez świat”.

Podziękowania:
Serdecznie dziękujemy rodzicom z grupy „Biedronki” za produkty na sałatkę
„chłopską”, pyszne ciasto oraz systematyczne dostarczanie kartek do rysowania.
Co słychać w grupie „Niezapominajki”:
Z dniem 01.09.2008 przywitaliśmy nowy rok szkolny wraz z nowymi kolegami i
koleŜankami. Uczymy się nowych piosenek, wierszy, zaczynamy poznawać literki,
cyferki, przygotowujemy się do pisania i czytania.
09.09.2008 – odwiedziliśmy pracownię garncarską, w której kaŜdy z nas mógł
spróbować swoich sił w lepieniu z gliny.
Podziękowania:
Serdecznie dziękujemy:
- mamusi Mateuszka M. za ciasto na festyn oraz duŜą ilość materiałów do zajęć
plastycznych.
- babci Mateuszka M. za kartoniki do zajęć plastycznych.
- babci Maji P. za bloki rysunkowe.
- mamusi Nikoli D. za kredki do rysowania.
- mamusi Adusi P. za fanty na festyn.
Wszystkim, rodzicom dziękujemy za wszelką pomoc oraz za systematyczne
dostarczanie kartek do rysowania.
Dziękujemy mamusi Zuzi P., Justynki K., Joasi K. za pomoc w czasie wycieczki
do pracowni ceramicznej.

Podziękowania:
Dziękujemy wszystkim rodzicom duŜej ilości fantów na loterię i czynny udział w
festynie. Dziękujemy za dostarczanie kartek do rysowania, eksponatów do kącika
przyrody oraz wszelkich pomocy dydaktycznych.
Co słychać w grupie „Biedronki”:
19.09.2008 – udział w uroczystości „Sprzątanie Świata”.
23.09.2008 – udział wraz z rodzicami w festynie jesiennym.
13.10.2008 – wyjście do biblioteki na spotkanie pt: „Z wierszem przez świat”.
15.10.2008 – wyjazd do teatru Lalki i Aktora na spektakl pt: „Calineczka”.
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