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Cieszymy się, że możemy znowu powitać Was w nowym roku szkolnym. Chcemy zaprosi ć

wszystkich do czytania naszej przedszkolnej gazetki. Rozpoczyna si ę kolejny rok pe łen wra że ń,
nie tylko dla Państwa, ale przede wszystkim dla Waszych pociech. B ędzie on pe łen ciekawych

doświadczeń. W czasie tego roku dzieci przyswoją nie tylko nowe umiejętno ści, lecz tak że b ęd ą
czerpać radości ze wspólnej zabawy, czy z pierwszych sukcesów.

Niestety dla niektórych dzieci ten rok dostarczy te ż trudnych prze ży ć, zwi ązanych z

adaptacją do nowego miejsca i koniecznością rozstania z ukochanymi rodzicami. W pokonywaniu
trudności i rozwiązaniu niektórych problemów pomoże lektura naszych artyku łów, do której
serdecznie zachęcamy.

Oczywiście chcielibyśmy również serdecznie podziękowa ć Wam, Kochani rodzice za

współpracę i pomoc w roku szkolnym 2014/2015 i zachęci ć do zaanga żowania si ę
i uczestnictwa w życiu przedszkola w nowym roku szkolnym.

Dyrektor i Grono Predagogiczne

DRODZY RODZICE WASZYMI DZIEĆMI OPIEKUJĄ SIĘ:
Dyrektor: mgr Agata Majcher
Grupa 1 – Maczki – mgr Kamila Biel, mgr Aurelia Jach
Grupa 2 – Różyczki – mgr Martyna Wychowaniec, mgr Aurelia Jach
Grupa 3 – Niezapominajki - mgr Grażyna Szewczyk, mgr Alicja Bilska
Grupa 4 – Fiołki – mgr Halina Kozłowska, mgr Alicja Bilska
Panie techniczne : Violetta Kruk, Bogusława Bąbol, Ewelina Kaczanowska
Za żywienie odpowiada: Jagusława Droszczak
Konserwator: Sławomir Markiewicz

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016.
Mamy nadzieję, że będzie on równie ciekawy, aktywny i interesujący dla
wszystkich, jak rok poprzedni. W planie pracy na bieżący rok zaplanowaliśmy
mnóstwo atrakcji, twórczej pracy oraz działań, które efektywnie pomogą rozwijać
nasze dzieci, będą wpływać na atmosferę w przedszkolu oraz mają umacniać więź
środowiskową.
Plan pracy na ten rok :

„EUROPA DA SIĘ LUBIĆ”
Hasło przewodnie programu:
,,Chcemy rozbudzić w dzieciach zainteresowania tematyką Unii Europejskiej i państw,
które są jej członkami oraz zachęcić dzieci do samodzielnego pokonywania progów
w zdobywaniu wiedzy.”
Cele :
1. Dostarczenie dzieciom podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej.
2. Poznawanie charakterystycznych cech wybranych państw członkowskich.
3. Budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami europejskimi.
4. Kształtowanie poczucia przynależności do Europy.
5. Kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości.
6. Budzenie poczucia odpowiedzialności za przyjaźń i współpracę między wszystkimi
państwami Europy.

Planowane zajęcia:
1. Wrzesień:

POLSKA

2. Październik NIEMCY – NASI NAJBLIŻSI SĄSIEDZI
3. Listopad

FRANCJA – KRAJ SERÓW , ŻAB I ŚLIMAKÓW

4. Grudzień

FINLANDIA – OJCZYZNA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA.

5. Styczeń

GRECJA – KRAJ BOGÓW, IGRZYSK I SMERFÓW

6. Luty

WIELKA BRYTANIA – KRAJ NA WYSPIE

7. Marzec

HOLANDIA – KRAJ TULIPANÓW I WIATRAKÓW

8. Kwiecień

WŁOCHY – KRAJ WULKANÓW, PIZZY I SPAGHETTI.

9. Maj
10. Czerwiec

HISZPANIA – OJCZYZNA FLAMENCO I CORRIDY.
JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI

Już wkrótce na stronie internetowej przedszkola www.szostka.com.pl będzie można znaleźć informacje
dotyczące zebrań organizacyjnych oraz wyprawek przedszkolnych Waszych pociech.

Jak przetrwać adaptację?
Adaptacja oznacza przystosowanie do nowych
warunków, poradzenie sobie, zgodę na zmian ę.
Adaptacja dotyczy przede wszystkim Rodzic ów,
ponieważ małe dziecko naśladuje i uczy się od nich.
To istotny element wychowania.
I nawet, gdy jeszcze nie umie mówić, mało rozumie – obserwuje rodzic ów i
powtarza ich zachowania, gesty, miny, odczytuje mowę ich cia ła – i na śladuje j ą.
Wasz syn, Wasza córeczka dobrze Was znają i trafnie rozpoznaj ą Wasze
nastroje.Dlatego, jeśli płaczesz, ono będzie tak że p łaka ć. Je śli w Tobie jest
napięcie,Twoje dziecko nie spokojne.
Zanim pomyślisz o adaptacji dziecka – pomyśl o swojej adaptacji i o swoich
emocjach.To jest przede wszystkim Twój problem – i Twoje zadanie.
Ważne jest, jak sobie z tym radzicie, co odczuwacie, jakie emocje dochodz ą do
głosu.Decyzja o oddaniu dziecka do przedszkola jest decyzj ą cz ęsto trudn ą, nie
tylko ze względu na uczucia dziecka, ale również nasze . Towarzyszy nam lęk,
jesteśmy poddenerwowani, czujemy się winni. Zwłaszcza, kiedy brakuje nam wsparcia,
gdy musimy lub chcemy wrócić do pracy, gdy bliscy zapewniaj ą, że to z ła decyzja.
Wówczas należy posłuchać siebie – swoich przekona ń i racji.Niepewno ść pojawia si ę
niemal zawsze, gdy powierzamy nasze dziecko innym osobom.
Ważne jest to, że masz prawo czuć to, co czujesz, masz prawo tak reagowa ć.
Naturalne jest, że sytuacja rozstania jest trudna dla obu stron, ale to doros ły powinien
uporządkować swoje uczucia, by móc prowadzić swoje dziecko.
To Ty musisz odnaleźć w sobie siły, by stać się dla niego oparciem w tej sytuacji.

PAMIĘTAJCIE!! Dziecko ma prawo wyrażać swoje niezadowolenie, bo w
jego życiu zaszła ogromna zmiana i potrzebuje czasu, aby j ą zaakceptowa ć.
Warto jednak włożyć trochę wysiłku i przekonać się o zaletach przedszkola.
Już niedługo Wasz maluszek opowie o swoich przyja źniach i wzruszy wyst ępem
z okazji np.Dnia Mamy i Taty.

Poprosiliśmy rodziców najmłodszych przedszkolaków po tygodniu
adaptacyjnym aby odpowiedzieli nam na jedno pytanie, które pomoże Nam
rozwiać niektóre obawy.
Jakie obawy ma Pani/Pan przed 1 września , kiedy to Pani/Pana dziecko
zostanie na dłuższy czas w przedszkolu?
W wywiadzie wzięło 5 MAM
Część Mam po tygodniu adaptacyjnym odpowiedziało:
"Nie mam na chwilę obecną żadnych obaw" – Mama Oskara
"Brak obaw, dziecko jest zadowolone i chetnie przychodzi do przedszkola"
Mama Madzi
"Brak obaw" – Mama Dawidka

Jednak niektóre Mamy odpowiedziały:
"Jedyne obawy podczas dłuższego pobytu córki w przedszkolu, to takie,że Lenka
zacznie się moczyć, zapominając o wołaniu za potrzebą"
- Mama Lenki
"1. Lęk przed pierwszą wielogodzinną rozłąką z rodzicami.
2. Reakcja na nowe otoczenie, które jest często źródłem stresu niezależnie od wieku.
3. Obawy przed infekcjami, choć mamy nadzieję,ze Mikołajek
jest, na ile to możliwe , zahartowany przed zarazkami, dzięki
spacerom w pogodę czy niepogodę :-)
4. Obawa przed tym, czy dziecko zaklimatyzuje się w grupie.
Czy będzie z chęcią uczestniczyć w zabawach grupowych.
5. Czy łatwo nawiąże kontakt z Paniami opiekunkami i
nowymi koleżankami i kolegami w grupie.
6. Czy ta nowa sytuacja, w której przyjdzie mu się odnaleźć, będzie dla niego źródłem
radości czy stresu. Czy poradzi sobie z nią na tyle,że będzie chętnie wracać do
przedszkola dzień po dniu."
Mama Mikołajka

Bardzo dziękujemy Mamom za szczere odpowiedzi, napewno
skorzystamy z tych informcji i postaramy si ę w najbli ższym
czasie rozwiać Wasze obawy i lęki.

W naszym Przedszkolu w miesiącu
WRZEŚNIU swoje urodzinki
obchodzą :
Gr. I
Emilka
Gr. II
Laura, Marysia, Basia, Nina
Gr. III
Dawid, Aleksander
Gr. IV
Lena, Mateusz, Franciszek

Wszystkim solenizantom życzymy:
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
W każdej chwili moc radości.
Niech Wam pachną kwiaty, drzewa
I niech wszystko sto lat śpiewa !

