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Kochani Rodzice!
Minął kolejny rok szkolny, w którym w naszym
przedszkolu miało miejsce 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 2018/19 odbyło się wiele imprez, w których
braliśmy udział, aktywnie uczestniczyliśmy w życiu
lokalnej 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 2019
 Spotkanie z okazji „Dnia Babci i Dziadzia”- – przedszkolaki uczciły Święto swoich
bliskich występami artystycznymi.

 W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Pleśnej zorganizowaliśmy wspólne
noworoczne kolędowanie w przedszkolu.
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Luty
 W naszym przedszkolu rozpoczął się cykl warsztatów dla dzieci organizowanych przy
współpracy Stowarzyszenia Grupa ODROLNIKA. Warsztaty organizowane były w ramach
partnerskiego projektu pt. " Nasze Pogórze, Nasze Tradycje" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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 Zabawa karnawałowa odbyła się w naszym przedszkolu 06.02. Zabawę poprowadziła firma
„Jaszczur i Przyjaciele”
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Marzec
 14.03.2019 r. w progach naszego przedszkola gościliśmy przyszłych
przedszkolaków. Z tej okazji dzieci z grupy IV przygotowały przedstawianie z okazji
„Powitania Wiosny”, natomiast dziewczynki z kółka teatralnego zaprezentowały
taniec do utworu „Hafanana”.
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Kwiecień
 Spotkanie przedszkolaków ze szkołą-losy naszych absolwentów. Dzieci z grupy V i VI
w trakcie wizyty w Szkole Podstawowej im. B. Czecha w Pleśnej miały okazję
zapoznać z wyglądem budynku - rozmieszczeniem sal i ich przeznaczeniem,
wyposażeniem klas, sposobem prowadzenia zajęć lekcyjnych.

 Koncert muzyczny- dnia 5.04.2019 roku odbył się kolejny koncert muzyczny z serii "
Muzyczna przygoda" prowadzony przez Pracownię " Jaszczur & Przyjaciele". Temat
tego koncertu to: " Grube jak tłuścioch ma te swe struny, a gdy go widzą cieszą te
tłumy- KONTRABAS".
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 Jak co roku, tuż przed świętami, dnia 15.04.2019 roku przedszkolaki z Przedszkola
Publicznego im. Wł. Majak w Pleśnej odwiedziły instytucje użyteczności publicznej i
wszystkim składały życzenia świąteczne.

 Dnia 12.04.2019 roku podczas przedstawienia przygotowanego przez dzieci z grupy V „Król
Maciuś Pierwszy, dziecka prawa poważna sprawa”, dzieci zaprezentowały w dziecięcy i
zabawny sposób swoje prawa i obowiązki. Uwzględnili również dobre zasady i normy
postepowania, które powinniśmy na co dzień przestrzegać.
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 Wycieczka Do Teatru- Dnia 17.04.2019 r. przedszkolaki odwiedziły Teatr im. L. Solskiego w
Tarnowie i obejrzały przedstawienie teatralne pt. " Księga lasu".

Maj
 Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 Wizyta uczniów klasy I w przedszkolu- losy naszych absolwentów- Dnia 8 maja 2019
roku dzieci z grupy V i VI zaprosiły uczniów klasy pierwszej na wspólne spotkanie w
przedszkolu oraz warsztaty plastyczne.
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 17.05.2019 r. Wycieczki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej
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 27.05.2019r. Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej

Czerwiec
 01.06.2019 r. Piknik Rodzinny połączony z Dniem Mamy i Taty
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 Wycieczki przedszkolne
Dnia 3.06.2019 r. odbyła się wycieczka do Kopalni Soli w Bochni- gr.IV,V,VI,
natomiast 5.06.2019 r. dzieci z grupy I,II, III brały udział w wycieczce do
"Doliny Białej" w Tuchowie.
 07.06.2019r. Dzień dziecka w przedszkolu. W tym dniu dzieci miały okazję
bawić się wspólnie przy muzyce w ogrodzie przedszkolnym oraz brać udział w
licznych konkursach .
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BEZPIECZNE WAKACJE
PORADY
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas
wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na
koloniach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są
odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Chcąc więc ograniczyć zagrożenie
skorzystajcie Państwo z naszych porad:














zapewnijcie dziecku maksimum opieki i zainteresowania;
samemu uczestniczcie w pozytywnym wypełnieniu mu czasu wolnego;
wykształćcie w nim zdrowy styl życia - wolny od nałogów;
sprawdźcie miejsce jego zabawy!! Czy jest bezpieczne;
nauczcie dziecko nie brania nic od obcych (lizaków, cukierków, itp.);
zabrońcie mu otwierania drzwi pod nieobecność domowników;
zabrońcie oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania do jego samochodu;
dowiedzcie się gdzie Wasza pociecha idzie, z kim i kiedy wróci;
nauczcie ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic,
itp. niebezpiecznych miejsc;
nauczcie dziecko poruszania się po drodze pieszo czy rowerem;
zabrońcie mu chwalenia się innym co fajnego jest w domu;
dowiedzcie się z kim ono przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o
koleżanki, kolegów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon);
sprawdźcie także przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (warunki pobytu,
kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających czasu wypoczynku).
Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi
psami, które choć miłe i spokojne mogą być niebezpieczne i np. dotkliwie pogryźć czy
zarazić wścieklizną. Uczcie dziecko, że nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które nie
ucieka przed nami, nie wolno go głaskać lub drażnić w jakikolwiek sposób. W razie
kontaktu z psem zachowajcie spokój, nie uciekajcie, nie krzyczcie, nie patrzcie mu w
oczy, nie wykonujcie szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje przyjmijcie postawę żółwia.
Kucnijcie, zwińcie się w kłębek chroniąc głowę, szyję i brzuch.
Poza naszymi małymi pociechami zagrożenia czyhają również na młodzież starszą i
dorosłych. Chcąc więc zapewnić sobie bezpieczny wypoczynek dbajcie Państwo również
o siebie.
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WYCHODZĄC Z DOMU








dokładnie zamykajcie drzwi i okna;
informujcie pozostałych domowników czy znajomych gdzie wychodzicie, z kim i
kiedy wrócicie;
jako trasę przemarszu wybierajcie miejsca dobrze oświetlone, ruchliwe unikając
bezludnych skrótów;
ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości - nie każdy może mieć dobre
intencje;
unikajcie jeżdżenia autostopem;
nie podchodźcie za blisko jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę;
rozważcie czy atrakcyjny strój nie będzie prowokował do napadu.
PODCZAS POBYTU NAD WODĄ












pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio
zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, czy
funkcjonariuszy Policji Wodnej;
zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna
obiektu czy policjantów;
bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede wszystkim
nie krzyczcie, nie popychajcie innych;
nie wrzucajcie przedmiotów do wody;
nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych;
jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, również gdy potrafią
pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem;
nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Jeśli są one cenne to
oddajcie je lepiej do przechowalni lub pozostawcie w domu;
korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzajcie jego sprawność i
ubierajcie kamizelkę ratunkową. Bezwzględnie zakładajcie kamizelkę dziecku;
nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt blisko
kąpiących się;
korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu.
Większość utonięć jest rezultatem braku wyobraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu
alkoholu, w miejscach zabronionych czy skakania do wody po opalaniu.

BĘDĄC W GÓRACH




podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków
atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każdej chwili się zmienić;
słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji;
wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników podając
planowaną trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót;
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przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu dobierając długość i trudność
szlaku turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki;
w górach również bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami obcymi;
jeśli macie ze sobą telefon komórkowy zaprogramujcie w nim numery najbliższych
placówek GOPR;
zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do
opatrywania ran i usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i
gwizdek do sygnalizacji miejsca pobytu;
nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania ,a
także sprzętu. Lepiej skorzystać z pomocy instruktora i w zaproponowanym przez niego
terenie.
W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne (nawet z
powietrza) - nikt więc szybko nie udzieli Wam pomocy. Uważajcie więc na siebie,
bądźcie rozważni i wykorzystajcie do maksimum swoją wyobraźnię.
Ważne telefony:
112 - Europejski Numer Alarmowy
w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100
w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444 GOPR - 985 / 601 100 300
Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 Bieszczadzka - 13 46 32 204 Jurajska - 34 31 52
000 Karkonoska - 75 75 24 734 Krynicka - 18 47 77 444
Podhalańska - 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414
źródło: http://tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl/k26/bezpieczenstwo/jak-unikac-zagrozen/bezpiecznewakacje/65020,Jak-spedzic-bezpiecznie-wakacje-porady.html
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Żródło: https://www.google.pl/search?
hs=G38&q=wakacyjna+kolorowanka&tbm=isch&source=univ&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwjD2vT2gLiAhVpwcQBHRdEAmYQsAR6BAgAEAE&biw=1316&bih=645#imgrc=WlNwZvaU2FcF9M:
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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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