PRZEDSZKOLNE WIEŚCI
GAZETKA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 55
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W KATOWICACH
JESIEŃ 2020

DRODZY

RODZICE!

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli
powierzając nam pod opiekę swoje dzieci.
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w Przedszkolu
Nasze przedszkole jest:
6.00
– 8.00
 Atrakcyjne
Chociaż
nam ismutno,
żegnamy sią z naszymi rodzicami, wiemy, że oni wrócą, nie zostawią
 Barwne
funkcjonalne
nas.
Raźniej
nam
jednak
będzie, jeśli chwilę z nami pobędziecie. Witamy się z panią,
 Ciepłe
kolegami i koleżankami, bawimy się w kącikach zainteresowań.

 Dobrze wykwalifikowana kadra

8.00 – 8.45
 Energiczne
Bawimy się wszyscy razem przy muzyce uczymy się pląsów, wierszyków, wyliczanek.
 Fachowe
Słuchamy
bajek, wykonujemy gimnastykę poranną.

 Godziny dostosowane do godzin Państwa

8.45 – 9.00
 Harmonogram
do potrzeb
wieku dzieci
Przygotowujemy
się dostosowany
do śniadania poprzez
myciei raczek,
pani nam w tym pomoże.

 Innowacyjne

9.00 – 9.30
 Jedzenie smaczne
Jemy śniadanie (lepiej się nie spóźniać).

 Konstruktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym

9.30 – 10.20
 Lekcje języka angielskiego
Nasza pani zaprasza nos do wspólnych zajęć. Gimnastykujemy się, śpiewamy, tańczymy
 Mamy rysujemy,
własne programy
malujemy,
słuchamy opowiadań, rozmawiamy, uczymy się liczyć.

 Nasi
wychowankowie nie mają problemów w szkole
10.20
– 11.45
 Organizujemy
uroczystości
i spotkania
z ciekawymi
Mamy
zabawy dowolne.
Idziemy
na spacer
albo do ogrodu przeolnego. Bawimy się
ludźmi
w piaskownicy, huśtamy się, gramy w piłkę, obserwujemy przyrodę.
 Posiadamy
11.45
– 12.00 duży ogród

 Rada Rodziców
wspiera
Przygotowujemy
się do
obiadudziałalność przedszkola






Swoim wychowankom stwarzamy warunki rozwoju
Traktujemy każde dziecko indywidualnie
Uwrażliwiamy dzieci na sztukę
Wspomagamy rodziców w wychowaniu dzieci
Zapewniamy wszechstronny rozwój
JESIENNE ZAGADKI

Co to za pani w złocie, czerwieni,
sady maluje, lasy
A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,
śnieżna zawieja po (jesień)

Bez skrzydeł - a jednak lecę,
nie mam rąk,
a jabłka zrywam. Nie mam
ust - a zgaszę świecę,
powiedz, jak ja się
nazywam? (wiatr)

Co jesienią z dębu spada? Co ze
smakiem dzik zajada?
Gdy świeci słońce,
(żołędzie)
stawiasz go w kącie.
Kiedy deszcz rosi, nad
głową go nosisz. (parasol)
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Nasz Dzień w Przedszkolu
6.00 – 8.00
Chociaż nam smutno, żegnamy sią z naszymi rodzicami, wiemy, że oni wrócą, nie zostawią
nas. Raźniej nam jednak będzie, jeśli chwilę z nami pobędziecie. Witamy się z panią,
kolegami i koleżankami, bawimy się w kącikach zainteresowań.
8.00 – 8.45
Bawimy się wszyscy razem przy muzyce uczymy się pląsów, wierszyków, wyliczanek.
Słuchamy bajek, wykonujemy gimnastykę poranną.
8.45 – 9.00
Przygotowujemy się do śniadania poprzez mycie rączek, pani nam w tym pomoże.
9.00 – 9.30
Jemy śniadanie (lepiej się nie spóźniać).
9.30 – 10.20
Nasza pani zaprasza nos do wspólnych zajęć. Gimnastykujemy się, śpiewamy, tańczymy
malujemy, rysujemy, słuchamy opowiadań, rozmawiamy, uczymy się liczyć.
10.20 – 11.45
Mamy zabawy dowolne. Idziemy na spacer albo do ogrodu przedszkolnego. Bawimy się
w piaskownicy, huśtamy się, gramy w piłkę, obserwujemy przyrodę.
11.45 – 12.00
Przygotowujemy się do obiadu.
12.00 – 12.30
Jemy obiad, przy pomocy pani wszystko zniknie z talerza, jeśli czegoś nie lubimy pani to
uwzględni.
12.30 – 13.45
My 3–latki leżakujemy, mamy trudny dzień za sobą i trzeba, aby nasz organizm odpoczął,
taka jest prawidłowość naszego wieku. Pani pomoże zdjąć nieposłuszne ubranko, pokołysze,
opowie bajkę.
W tym czasie dzieci starsze po wysłuchaniu bajki mają zajęcia indywidualne i w grupach.
13.45 – 14.30
Przygotowujemy się do podwieczorku. Jemy podwieczorek.
13.30 – 17.00
Bawimy się czekając na przyjście rodziców, którzy zabiorą nas do domu. Podejmujemy
zabawy spontaniczne z wykorzystaniem między innymi kącików zainteresowań. Po
zgłoszeniu przybycia rodzica do przedszkola sprzątamy po sobie zabawki, żegnamy się
z grupą i swoją panią.
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POCZYTAJ MI MAMO, TATO!
Jak wygląda Pani Jesień?
Dwa małe zajączki biegły przez las. Niewiele jeszcze wiedziały o świecie, więc bardzo się zdziwiły
tym niezwykłym ruchem w lesie. Niedźwiedź zajadał się łapczywie czymś smakowitym, gdyż
oblizywał łapki i pyszczek. Jeżyk biegał za chrząszczami, a wiewiórka znosiła orzechy do dziupli.
Zajączki zagadnęły zajętego pogonią jeżyka.
- Dlaczego tak wszyscy się śpieszą i objadają?
- Nie wiecie? Przychodzi jesień, a po niej zaraz zima, ostra. Nie znajdziecie nic do jedzenia kiedy
nadejdzie mróz.
Zajączki pobiegły dalej. Co to znaczy jesień? Czy to wiatr, czy człowiek, może burza? I dlaczego
trzeba tak się śpieszyć? Napotkały borsuka, który właśnie pogłębiał swoją norkę.
- Co robisz borsuku?
- Sprzątam i powiększam domek, żeby pani jesień mogła zasypać mnie listkami. Będzie mi ciepło
aż do wiosny.
Ciekawe jak Pani Jesień zerwie tyle liści, przecież one rosną wysoko - pomyślały dwa szaraczki.
Na polanie, przy której rosło mnóstwo leszczyn uwijały się wiewiórki.
- Co robicie?- zapytały maluchy.
- Sprawdzamy gdzie jest najwięcej orzeszków, bo jesień tuż, tuż. Ona pomoże nam w gromadzeniu
zapasów na zimę.
Teraz to już całkiem nie wiedziały co myśleć o tej dziwnej postaci, która na pewno i ich odwiedzi.
Muszą czym prędzej dowiedzieć się o niej więcej. Były to zwierzątka z natury strachliwe.
Najchętniej schowały by się przed tą panią w mysią dziurę. Odnalazły dziuplę w starym dębie.
Mieszkała tam od dawna bardzo mądra sowa.
- Pani sowo! Jest tam pani!? Musimy wiedzieć jak wygląda Jesień! Prosimy, niech pani wyjdzie!
Dwa niemądre zajączki nie wiedziały ,że sowy w dzień śpią i rzadko wychodzą kiedy świeci słońce.
Usłyszały te krzyki zwierzątka i przydreptały pod dąb.
Pierwszy odezwał się miś - Tak naprawdę to nigdy nie spotkałem pani Jesieni, ale na pewno nosi
ciepłe, brązowe futerko. Kiedy przychodzi to robię się bardzo głodny, a kiedy się najem to śpiewa mi
kołysanki do snu.
Na to wiewiórki nie zgodziły się. - Ma długi , piękny, rudy ogonek, którym maluje liście i zrzuca
z drzew orzechy, żołędzie, kasztany.
- Długi ogon - może, ale i kolce. Łapie liście i nakłada nam na nasze jeżykowe szpileczki. Słyszy
wszystko, wie komu trzeba pomóc, wie o naszych kłopotach przed zimą.
- Uradowane zajączki , aż pisnęły z radości - Wiemy! wiemy! Pani Jesień jest dobra, każdemu
pomaga zbierać zapasy, maluje liście, zrzuca owoce z drzew. Jest wysoka jak niedźwiedź, ma
puszysty kolorowy ogon, kolce na łapkach i długie uszy jak my, żeby słyszeć każde zwierzątko
w lesie.
Z dziupli wysunęła się sowa - uch-uuu, uch uuu, ale z was głuptasy, Jesień właśnie przyszła i nikt jej
nie zobaczył. - Rozwinęła skrzydła i odleciała.
A ty jak myślisz? Jak wygląda Pani Jesień? Narysuj swój obrazek Jesieni i przyślij na adres
beatkabrg@gmail.com a zostanie zamieszczony na stronie www naszego przedszkola.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do udziału
w Konkursie Plastycznym „Ekologiczny Przedszkolak”
organizowany w ramach Projektu Ogólnopolskiego „Eko – Szkoła”
Cel konkursu:
- kształtowanie zachowań proekologicznych
- rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych
- rozwijanie kreatywności
Regulamin konkursu
- konkurs skierowany jest do dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 55 w Katowicach
- technika wykonania pracy dowolna
- rozmiar pracy dowolny
- termin nadsyłania zdjęć-skanów prac do 24.11.2020r. na adres e-mailowy beatkabrg@gmail.com
- zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Jury 26.11.2020r.
- ogłoszenie wyników nastąpi 27.11.2020r.
- każde dziecko otrzyma dyplom za udział w konkursie oraz niespodziankę
- najlepszych 5 prac zostanie nagrodzonych dyplomami oraz specjalnymi nagrodami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do udziału w Konkursie Plastycznym „Korczak i jego dzieci”
rodziców i opiekunów
dzieci Miejskiego Przedszkola nr 55 i Szkoły Podstawowej nr12 w Katowicach
Cel konkursu: promowanie postaci Janusza Korczaka .
Regulamin:
- w konkursie biorą udział rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do
Miejskiego Przedszkola nr 55 i Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach
- technika wykonania pracy jest dowolna
- wymiar pracy dowolny
- do 30 listopada 2020r. należy wysłać zdjęcia lub skany gotowych prac na adres
beatkabrg@gmail.com
- 1 grudnia 2020r. jury konkursu wybierze 5 prac
- 2 grudnia 2020r. zostaną ogłoszone wyniki
- autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i niespodziankę
- udział w konkursie oznacza zgodę na zamieszczenie pracy na stronie internetowej Miejskiego
Przedszkola nr 55 w Katowicach i podpisanie tylko imieniem pracy autora.
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Zabawy dla dzieci i nie tylko!!!
Zapraszam do zabawy z zakresu logorytmiki:
1. ćwiczenia oddechowe:
- przypomnienie zasady nabierania powietrza przez nos i wydychanie ustami, przenoszenie
papierowych śnieżynek ustami za pomocą plastikowej słomki, zabawa w przedmuchiwanie
śnieżynek na stronę przeciwnika
2. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych:
- ćwiczenia warg:
* zaokrąglanie i rozciąganie warg przy zwartych szczękach
* przesyłanie całusków
* nadymanie policzków jak balonik
* szeroki uśmiech ( z pokazywaniem zębów)
-ćwiczenia języka:
*oblizywanie warg
* wysuwanie języka do przodu i cofanie w głąb jamy ustnej (np. zabawa: myszka chowa się do
norki)
* układanie języka w grot (wąski)
* układanie języka w łopatę (szeroki)
-ćwiczenia żuchwy:
* ziewanie
* naśladowanie żucia krowy
3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego:
* wydawanie dźwięków z pomocą różnych przedmiotów (drewniane klocki, kartka papieru,
szklanka, łyżeczka, kamyczki), dzieci nie patrząc, rozpoznają usłyszane dźwięki

Zabawa plastyczna - maska z liści
Pomoce: liście zebrane podczas spaceru, twardy papier, nożyczki, gumkę lub tasiemkę do
przymocowania maski na głowie, klej, ewentualnie zszywacz i zszywki oraz szablon maski.
Dla chętnych dodatkowo:
farby, kredki i wszystko, czym jeszcze można pomalować maskę.
Opis zabawy: Rodzic przygotowuje szablon maski rysując samodzielnie lub za pomocą szablonu,
można ściągnąć, należy pamiętać o zrobieniu dziurek do przewleczenia gumki lub tasiemki.
Tak przygotowany szablon dziecko koloruje w dowolny sposób, a następnie układa kompozycję
z liści, które rodzic mocuje odpowiednim klejem.
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Podajemy kilka przepisów na masę solną
Masa solna to masa służąca do modelowania różnych przedmiotów jak figurki, ozdoby, ramki itp.
Wykonuje się ją z mąki, soli oraz wody. Przepisy na masę solną różnią się od siebie w zależności od
przeznaczenia.
Przepis na wykonanie podstawowego przepisu na masę solną :
 szklanka mąki
 szklanka soli
 125 ml wody
Całość należy wygnieść, aż do otrzymania jednolitej i gładkiej masy. Po zakończenia lepienia
przedmiotu wykonanego z masy solnej możemy pomalować go farbami akrylowymi, plakatowymi
oraz ozdobić, na końcu można polakierować.
Przepis na masę solną przeznaczoną do wyrobu małych modeli:
 szklanka mąki
 100 g mąki ziemniaczanej
 szklanka soli
 150 ml wody
Przepis na masę solną przeznaczoną do wyrobu dużych modeli:
 szklanka mąki
 2 szklanki soli
 125 ml wody
Przepis na elastyczną masę solną (wyroby, które schną na powietrzu):
 szklanka mąki
 szklanka soli
 125 ml wody
 2 łyżki rozpuszczonego wcześniej kleju do tapet
Masę można również barwić używając do tego naturalnych produktów t.j. kakao, cynamonu,
kurkumy czy papryki. Można w czasie zagniatania masy dodać farbę plakatową, powstanie w ten
sposób masa w kolorach, jakie są potrzebne do wykonania pracy. Rewelacyjnym dodatkiem do
wykonywanie prac z masy solnej są wykrawacze do ciastek, takie które znajdują się w każdym
domu. Do masy solnej można dodać odrobinę oliwy, masa staje się plastyczniejsza i ładniejsza po
wyschnięciu.

NIEGRZECZNE DZIECI NIE ISTNIEJĄ!
ISTNIEJĄ DZIECI SMUTNE, ZMĘCZONE, PRZEBODŹCOWANE,
ZAWIEDZIONE, PRZESTRASZONE, SAMOTNE I ODRZUCONE.
NIE KRYTYKUJ, NIE STYGMATYZUJ,

WSPIERAJ !!!
GAZETKĘ OPRACOWAŁA BEATA BARGIEŁ

