Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak
w Pleśnej

Gazetka przedszkolna
Mały Przedszkolak

Minął kolejny rok szkolny, w którym przeżywaliśmy
wiele ciekawych wydarzeń. Był to czas, w którym
wspólnie musieliśmy sprostać różnym zadaniom .
Nasze przedszkole może poszczycić się licznymi
sukcesami dydaktyczno - wychowawczymi, za które
serdecznie dziękujemy ich
autorom:
Dzieciom,
Nauczycielom oraz Rodzicom.
W drugim półroczu roku szkolnego 2016/17 odbyło
się wiele imprez, w których braliśmy udział, byliśmy
aktywni w środowisku, braliśmy udział
w licznych konkursach i imprezach.
Drodzy Rodzice, chętnie słuchaliśmy Waszych rad
i nie pozostawaliśmy obojętni na uwagi i sugestie.
Naszym życiem przedszkolnym dzieliliśmy się na
łamach prasy lokalnej „Pogórze”, naszej gazetki, tablic
informacyjnych w przedszkolu, a przede wszystkim
poprzez stronę internetową, która tak chętnie jest
odwiedzana.
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Co słychać w naszym przedszkolu…
Styczeń 2017
 Spotkanie z okazji „Dnia Babci i Dziadzia” – przedszkolaki uczciły Święto swoich bliskich
występami artystycznymi.











 Zabawa karnawałowa w przedszkolu

Luty 2017
 Warsztaty muzyczne „Bum, bum rurki” – wesołe zabawy z muzyką
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Marzec 2017
 Dzieci z grup starszych brały udział warsztatach „Bezpieczeństwo dzieci w sytuacjach
zagrożenia”

 Dzień otwarty w przedszkolu pod hasłem „Witamy wiosnę piosenką”. Międzygrupowy
konkurs piosenek o wiośnie.

 spotkanie integracyjne z uczniami klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. B. Czecha
Pleśnej. Starszaki z grup V i VI przedstawiły starszym kolegom i koleżankom inscenizację
„Nie pal przy mnie proszę, bo dymu nie znoszę”. Dzieci brały udział konkursie wiedzy
ekologicznej.
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Kwiecień 2017
 Wycieczka dzieci z grup starszych do Pacanowa do Europejskiego Centrum Koziołka
Matołka –na dzieci czekały liczne atrakcje i wesołe zabawy.

 Dzień otwarty w Szkole Podstawowej im. B .Czecha Pleśnej. Dzieci oglądały przedstawienie
„Wielkanoc”, a następnie brały udział zawodach sportowych i warsztatach plastycznych.

Maj 2017
 Wycieczka do Biblioteki Publicznej, spotkanie z paniami bibliotekarkami, zapoznanie z pracą
bibliotekarza.
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 Biesiada pod hasłem „Z bezpieczeństwem za pan brat” - zabawy i konkursy dotyczące zasad
bezpieczeństwa

 Spotkanie ze strażakami z OSP Pleśnej, poznanie wyposażenia wozu strażackiego, remizy.

 Festyn Rodzinny w Przedszkolu połączony z obchodami Dnia Mamy i Taty
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Czerwiec 2017
 Dzień Dziecka – koncert „Mini Playback show” w wykonaniu rodziców. W tym roku naszą
placówkę zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Pleśna, który wesoło bawił się
z przedszkolakami.

 Wycieczka grup młodszych do Parku Rozrywki w Zawadzie.








 Europejski tydzień sportu – przedszkolaki wzięły udział w zabawach sportowych.
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Kącik młodego kucharza

Galaretka z owocami
Przygotuj:
 2 mandarynki
 1 banan
 6 czereśni lub wiśni
 1 galaretka pomarańczowa
 zimna woda
 garnek
 łyżka
 nóż
 forma do robienia babki
 dzbanek
Sposób wykonania:
 galaretkę przyrządź według przepisu na torebce. Po
przygotowaniu galaretki wlej ją do dzbanka
 obierz banana i pokrój na plastry. Czereśnie podziel na połówki i
wyjmij pestki. Mandarynki obierz ze skórki i pokrój na kawałki.
 Plasterki banana, czereśnie i mandarynki wsyp do dzbanka z
galaretką i wymieszaj.
 Przelej wszystko do formy do robienia babki i postaw w
chłodnym miejscu, by galaretka zastygła.
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CHORŃ DZIECKO W SZIECI

10 rad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez
dzieci.
1.
Odkrywaj
Internet
razem
z
dzieckiem.
Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego
zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie
zróbcie listę przyjaznych im stron Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci,
nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.
2.
Naucz
dziecko
podstawowych
zasad
bezpieczeństwa
w
Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w
Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we
wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im
krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich
unikania.
3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie.
Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo
niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi
wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.
4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania
prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze
musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z
niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim,
żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i
numeru telefonu.
5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy
potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie
znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować
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znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki,
słowniki).
6.
Bądź
wyrozumiały
dla
swojego
dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do
dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby
dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się
niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.
7.
Zgłaszaj
nielegalne
i
szkodliwe
treści.
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie.
Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej
szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można
zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania
nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z
operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do
usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.
8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia,
podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać
odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl)
Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować
zastrzeżonych materiałów, itp.).
9.
Poznaj
sposoby
korzystania
z
Internetu
przez
Twoje
dziecko.
Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak
zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za
pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w
razie nietypowych sytuacji.
10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól
swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez
Sieć bogactwa.
źródło: www.dzieckowsieci.pl

WAŻNE TELEFONY
112 - telefon alarmowy służb ratowniczych,
997 - telefon alarmowy Policji,
998 - telefon alarmowy Straży Pożarnej,
999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego,
601 100 100 - telefon alarmowy WOPR.
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Kolorowanka

Źródło: „Cztery pory roku dzieci! Lato”
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Źródło: „Bezpieczeństwo KRUS
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Wszystkim wychowankom
i ich rodzicom
życzymy wspaniałych,
pogodnych wakacji.
Niech ten letni czas będzie pełen
niezapomnianych wrażeń i chwil !

Dyrekcja
i cały personel przedszkola
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Nasze pisemko służy zawsze
pomocą i radą
w rozwiązywaniu trudnych
sytuacji wychowawczych.
Mamy nadzieję, że oprócz
praktycznych porad,
wniesiemy też nieco humoru
i uśmiechu.
Do miłego spotkania
w kolejnym numerze naszej
gazetki!

Dyrekcja
i cały personel przedszkola
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