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Drodzy Rodzice!
Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021 tym bardziej, że niektórych z Was nie
widzieliśmy baaaardzo długo. Mamy nadzieję, że tegoroczny rok upłynie nam bez niespodzianek
takich jak przymusowa kwarantanna czy limit dzieci mogących przychodzić do naszej placówki.
Cieszymy się z Waszego powrotu. Witamy gorąco nowe przedszkolaki i ich rodziców. Zaczynamy
przygodę z zabawą i nauką w Przedszkolu Samorządowym Nr 5!!!

 TO WARTO WIEDZIEĆ
Tradycyjnie już w miesiącu wrześniu przedstawiamy naszych pracowników. Z doświadczenia
wiemy, że niektórym rodzicom sprawia czasem trudność zapamiętanie nazwy grupy, do której
uczęszcza dziecko i imion opiekujących się nim pań. Poniżej swoista ściąga, do której w razie
potrzeby można będzie zajrzeć (przypominamy, że każda nowa gazetka w wersji pdf jest co miesiąc
umieszczana na stronie internetowej placówki).

Grupa I – Smerfiki (3,4 latki)
Nauczycielki: Krystyna Oszmian, Monika Suprun, woźna: Aneta P.
Grupa II – Gumisie (4,5 latki)
Nauczycielki: Bożena Hościło – Dyrektor Przedszkola, Anna Maria Guziejko,
woźna: Sabina O.
Grupa III – Pajacyki (5,6 latki)
Nauczycielki: Teresa Faryno, Edyta Halicka, woźna: Agnieszka Ż.
Grupa IV – Kubusie (6 latki)
Nauczycielki: Aneta Borys, Anna Kalinowska, woźna: Agnieszka Z.
Język angielski: Paulina Oświecińska
Panie z kancelarii:
Intendent: Monika
Księgowa: Paula
Sekretarka: Marta
Panie kucharki:
p. Wiesława – szefowa kuchni, Jolanta, Krystyna
Pan konserwator:
Andrzej
Myślę, że warto też przypomnieć Jak zminimalizować negatywne skutki adaptacji dziecka
do przedszkola.
Po tak długiej nieobecności większość dzieci będzie pewnie potrzebowała sporo czasu na
ponowną adaptację. Oto kilka sprawdzonych, potwierdzonych wiedzą psychologów i doświadczeniem
nauczycieli rad:


Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź,
przekazując maluszka nauczycielowi.



Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu – jeśli zrobisz to choć raz,
będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.



Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać
dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może to być forma przekupywania, lecz
raczej nagrody. Z czasem ten bodziec stanie się zbędny.



Kontroluj, co mówisz. Zamiast: „już możemy wracać do domu”, powiedz: „teraz możemy iść
do domu”. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.



Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po powrocie do domu opowiedziało, co wydarzyło się
w przedszkolu – to powoduje niepotrzebny stres.



Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do
przedszkola tata lub inna osoba, którą dziecko zna.



Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko w miarę dokładnie: nie mów „przyjdę,
kiedy skończę pracę”, ponieważ dziecko nie wie, o której godzinie rodzice ją kończą. Lepiej
powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po podwieczorku/po obiedzie”. To dla dziecka dobra
miara czasu, gdyż wie, kiedy są posiłki. Najważniejsze jest to, by DOTRZYMYWAĆ
SŁOWA!



Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie wracaj pod drzwi, gdy słyszysz, że maluch
płacze. Takie zachowania są u dziecka rozpoczynającego funkcjonowanie poza środowiskiem
rodzinnym zupełnie normalne! Jednak, kiedy zobaczy, że rodzic czuje się niepewnie w
sytuacji pozostawiania swej pociechy w przedszkolu, będzie miało wrażenie, że dzieje się coś
złego, a to spotęguje stres.


Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po
zamknięciu drzwi do sali, ponieważ absorbują je nowi koledzy,
wielość zabawek, a życzliwa i uśmiechnięta pani zawsze dziecko
przytuli, weźmie na kolana i uspokoi, zajmując uwagę dziecka
czymś miłym i pozytywnym.


Tłumacz
dziecku,
że
reguły
obowiązujące
w przedszkolu są dobre. Dzieci lubią, gdy ich świat jest uporządkowany i ma swoją
harmonię. Brak zasad i wymogów ze strony nauczyciela sprawia, że dziecko odczuwa chaos,
a to powoduje z kolei brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa w nowym miejscu.


Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela. To osoba, która spędza
z dzieckiem większość dnia, więc doskonale je zna i jest kompetentna w swoim zawodzie. Na
pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie. Dziecko widząc, że rodzice rozmawiają z
nauczycielem, czuje się bezpieczne.
 JAKIE MAMY PLANY

W miesiącu wrześniu rozmawiamy o następujących tematach:
Grupa I - Smerfiki
1.
2.
3.
4.
5.

Witaj przedszkole!
Moi koledzy.
Nasze zabawki.
Witaminki z ogrodu.
Soczyste owoce z sadu.

Grupa III – Pajacyki
1.
2.
3.
4.
5.

Witamy w przedszkolu.
Pajacyki, to my.
Jesteśmy bezpieczni na drodze.
Witamy jesień.
Chcemy być zdrowi.

Grupa II - Gumisie
1.
2.
3.
4.
5.

Jestem w przedszkolu.
Bezpieczna droga do przedszkola.
W sadzie.
Witamy jesień.
Jesień w ogrodzie.

Grupa IV – Kubusie
1.
2.
3.
4.
5.

Witamy w przedszkolu.
Jestem bezpiecznym przedszkolakiem.
Chcę być zdrowy.
Jesień w sadzie.
Jesień w ogrodzie.

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU



18.09.2020 „Optymistyczny Dzień Przedszkolaka” – jeśli nie zmienią się wytyczne GIS
w związku z potrzebą zachowania reżimu sanitarnego uroczystości odbędą się osobno w każdej
z grup.

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU
Grupa I – Smerfiki
„Jesteśmy Smerfiki”
wiersz
Jesteśmy Smerfiki, małe
Smerfiki
w lesie mieszkamy
i białe czapeczki mamy.
Bawimy się, uczymy i
dzielnie pracujemy
i zawsze chętnie
smerfojagody jemy.

Grupa II – Gumisie
„Gumisie” - wiersz

„Pajacyki” - wiersz

Wszystkie Gumisie,
To odważne misie.
W „piąteczce” mieszkają,
Dobre serca mają.
Grupa dzielnych misiów
wiele przygód ma,
Każdy mały dzieciak
dobrze te misie zna.

Jesteśmy dzielne pajace
a jak wszystkim wiadomo
– pajacyk nie płacze.
Pajacyki bardzo lubią
chodzić do przedszkola,
bo tu uczą się i bawią,
tańczą dookoła.
No a jeśli nie wierzycie
to zobaczcie sami.
A kto chętny do zabawy
bardzo zapraszamy.

W lesie czas spędzamy
zawsze sobie pomagamy.
Słuchamy Papy Smerfa
i razem się trzymamy

„Jesienna poleczka” piosenka
„Małe czerwone
jabłuszko” - piosenka
muzyka i słowa
D i K. Jagiełło

„To jest Smerfów
świat” - piosenka
Hej dzieci, jeśli chcecie
zobaczyć smerfów las
Przed ekran dziś
zapraszam Was
i telewizor włączcie,
dźwięk podkręćcie i
usiądźcie
Zaczynamy nowy film.
Uwaga Smerfy, zbliża się
niebezpieczeństwo
Kryjcie się, to Gargamel
....
(„Jak ja nie cierpię
Smerfów”)

Grupa III – Pajacyki

1. Małe czerwone
jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem
z gruszką.
Ref. Za rączki się
trzymają
i w koło obracają
(x2)
2. Małe czerwone
jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem
z gruszką
Ref. Jabłuszko
podskakuje
a gruszka przytupuje
(x2)
3. Małe czerwone
jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem

1.Spotkały się listeczki
pod drzewem na polanie,
podały sobie rączki
na miłe powitanie.
Wtem psotny wietrzyk
powiał i wszystkie z nim
listeczki
Wirują już wesoło
w rytm jesiennej
poleczki.

Grupa IV - Kubusie
„Kubusie to my!” wiersz
Najpiękniejszy miś na
świecie to jest Kubuś –
chyba wiecie. Ma
grubiutki, ładny brzuszek
i czerwony modny
ciuszek.
Zjada słodki miód z
kubeczka
I wygląda jak kuleczka.
Wszyscy misia dziś
kochają, przyjacielem
nazywają.
Mały miś, słodki miś
Do przedszkola chce dziś
przyjść.
Do straszaków go
przyjmiemy
Jak się pisze pokażemy.
Misiu, misiu zapraszamy,
My o Tobie bajki znamy.
Twoje imię pięknie brzmi
– oddział IV Kubusie to
my!

Hopsa - hej trala, la
Wiatr jesienną polkę gra.
2. Listeczki się zmęczyły
usiadły na polanie.
Wiatr także chciał
odpocząć
więc przerwał swe
dmuchanie.
Lecz długo nie próżnował
i wszystkie z nim
listeczki wirują już
wesoło w rytm jesiennej
poleczki.
Hopsa - hej trala, la

„Kubuś Puchatek
Kubuś” –piosenka.
Już pora wstać, wyruszyć
z domu,
przyjaciela spotkać znów.
Miły, okrągły, puchaty,

Kto się boi Gargamela
Niechaj zaraz idzie spać
To jest film dla tych, co
się lubią bać.

z gruszką
Ref. W rączki klaszcze
jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką
(x2)

Wiatr jesienną polkę gra

4. Małe czerwone
jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem
z gruszką
Ref. Biegną sobie dokoła,
jabłuszko gruszkę woła
(x2)

bo to jest mój,
Kubuś, Puchatek Kubuś wśród roju pszczół - jak
to niedźwiadków ród,
Kubuś - włazi bez trudu ramboli bamboli na dąb
łasować miód.
Zabawa stały gość, a
przypomnijmy dość,
to jest raz na jakiś czas.
A gdy jesteś sam, w
domu wśród czterech
ścian,
gdy coś ci doskwiera, to
masz przyjaciela,
Kubuś, Puchatek Kubuś gdziekolwiek byś szedł hej pójdę tam i ja,
Kubuś i nie ma cudów i
jutro i dziś, i ja i mój
puchaty miś.

 UŚMIECHNIJ SIĘ
Jaś pokazuje wujkowi swój nowy samochodzik.
- Piękny – mówi z uznaniem wujek.
- Powiedz Jasiu, a on jest na benzynę, czy na ropę?
- To wujek nie widzi? – odpowiada Jasio,
- On jest na sznurek.


- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy.


- Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani i trzy Zosi. Ile cukierków zostanie dla Ciebie? - pyta
nauczycielka.
- Za mało.

Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko

