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KOCHANI RODZICE!
Za nami pierwsze miesiące roku szkolnego 2018/2019.
Był to czas nowych zadań i celów, którym musieliśmy
wszyscy sprostać.
Naszym życiem przedszkolnym dzieliliśmy się z Państwem na
łamach lokalnej gazety „Pogórza”, na naszej stronie
internetowej oraz na tablicy rodzica.
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CO SŁYCHAĆ W NASZYM PRZEDSZKOLU …
WRZESIEŃ:
Rok szkolny rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP
w Pleśnej

Z Królem Maciusiem i Panią Jesienią witaliśmy nową porę roku, poznaliśmy także prawa
i obowiązki panujące w naszym przedszkolu.
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PAŹDZIERNIK:
Poznaliśmy jak ważne jest jedzenie warzyw i owoców dla prawidłowego funkcjonowania naszego
organizmu. Robiliśmy pyszne sałatki owocowe
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W naszym przedszkolu gościliśmy Panie z Biblioteki Publicznej, które czytały nam w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

11 października przedszkolaki wraz ze swoimi Panami przygotowały uroczystość pod hasłem
„Małopolska w zdrowej atmosferze”. Najstarsze dzieci zaprezentowały bajkę pt. „Królewna
Śmieszka” podczas której w piękny sposób przypomniały jak należy segregować śmieci i dbać
o czystość powietrza.
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13 października w przedszkolu odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta KEN- dzieci
zaprezentowały piosenki i wiersze oraz złożyły życzenia pracownikom placówki.
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30 października odbył się „Bal Wszystkich Świętych”

LISTOPAD
Z okazji 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w przedszkolaki uroczyście
odśpiewały Hymn Narodowy, a trudną historię naszego Narodu przedstawiła nam grupa III.
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W grupie dzieci najstarszych odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, zajęcia przygotowały
i poprowadziły: w grupie IV Joanna Łatka, w grupie V Renata Papciak, w grupie VI Sabina
Bujak.
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15 października gościliśmy w przedszkolu „Pracownię Jaszczur i Przyjaciele”, którzy odwiedzili
nas za audycją patriotyczną.

„ Światowy Dzień Pluszowego Misia – wyzwalamy pozytywne emocje”- było to wyjątkowe
spotkanie na którym nie tylko dobrze się bawiliśmy wraz z naszymi pluszakami, ale także
mieliśmy okazję nauczyć się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z przybyłymi
gośćmi z OSP Pleśna- dh Dominikiem Gąciarz, dh Tomaszem Gubernat, dh Tomaszem Skrobisz
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28 listopada – Zabawa Andrzejkowa- wspólna zabawa i wróżby
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GRUDZIEŃ
6 grudnia nasze przedszkole odwiedził długo wyczekiwany gość- Święty Mikołaj

Wigilia w naszym przedszkolu odbyła się 21 grudnia o godz. 10.00
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Aktywność ruchowa dziecka

Aktywność ruchowa dziecka oddziałuje nie tylko na jego rozwój fizyczny, ale również
emocjonalny, społeczny i umysłowy. Dlatego tak ważne jest, by zapewnić najmłodszym
odpowiednią dawkę ćwiczeń każdego dnia. Jak często dziecko powinno się poddawać
aktywności ruchowej i jakie konkretnie wynikają z niej korzyści?

Rodzice, w jak najlepszej wierze, nie zawsze wspierają rozwój fizyczny dziecka.
Czasem

jest

wręcz

odwrotnie:

swoimi

uwagami

powstrzymują

naturalną

dziecięcą aktywność ruchową. "Uważaj, tak wysoko nie wchodź", "Tego nie rób, bo się
pobrudzisz", "Nie biegaj, bo się spocisz" - te słowa najmłodsi słyszą z ust dorosłych
bardzo często. Koniec końców, dzieci aktywności ruchowej unikają, wolą się nie
pobrudzić, nie zmęczyć i wybierają komputer. I choć w samym poznawaniu tajników
działania najnowocześniejszej technologii nie musi być nic złego, laptopy i tablety nie
powinny wygrywać z ruchem zbyt często.
- Należy pamiętać, że dla dzieci perspektywa zdrowia i choroby jest odległa
i niezrozumiała. Dlatego też rolą rodziców i opiekunów jest kształtowanie zachowań
związanych z aktywnością fizyczną. Ich postawa i zaangażowanie w dbałość o aktywny
styl życia w dużej mierze wpływa na to, jak dzieci będą postrzegały sport - zaznacza
Marek Jankowski, dr nauk o zdrowiu, ekspert Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności
Dziecka.
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Aktywność ruchowa: jak dużo potrzebuje jej dziecko?
Aktywność ruchowa dziecka została nawet gruntownie zbadana przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO). Według jej ustaleń, osoby w wieku od 5 do 17 lat
potrzebują następującej "dawki" ćwiczeń:


60 minut dziennie - ćwiczenia muszą być jednak różnorodne, a i wysiłek, który
podczas nich się wykonuje, powienien mieć różną intensywność



5 razy w tygodniu dziecko powinno wykonywać przez 30 minut intensywne
ćwiczenia, podczas których się zmęczy



3 razy w tygodniu najmłodsi powinni wykonywać 15-minutowe ćwiczenia
wzmacniające mięśnie i poprawiające gibkość
Warto również pamiętać, że aktywność ruchowa w większej ilości również będzie
wskazana.
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Aktywność ruchowa: dlaczego jest tak ważna?
Aktywność ruchowa jest potrzeba osobom w każdym wieku. Jednak szczególny
"głód ruchu" występuje u przedszkolaków i najmłodszych uczniów podstawówek.
Warto zaznaczyć, że ćwiczenia fizyczne działają nie tylko na ciało, ale również umysł
i zdolności społeczne. Dziecko, które potrafi odnaleźć się w grze na boisku
z rówieśnikami, łatwiej radzi sobie z pracą w grupie, szybciej znajduje rozwiązanie
problemów, z którymi spotyka się na co dzień - w końcu w sporcie również sprawnie
należy

podejmować

decyzje.

Co

więcej, aktywność

ruchowa podnosi

samoakceptację dziecka.
Przede wszystkim jednak aktywność ruchowa jest dobra dla zdrowia najmłodszych.
Korzyści, jakie czerpie nasz organizm z bycia aktywnym, można długo wymieniać.
Przede wszystkim - wspiera działanie płuc i układu oddechowego. U osób aktywnych
fizycznie zwiększa się ich pojemność, mogą więc pochłaniać większą ilość tlenu,
potrzebną do wytworzenia energii, a tym samym i jej mają więcej. Lepiej działa
również układ hormonalny najmłodszych - wzrasta tolerancja glukozy, a zmniejszają
się problemy z metabolizmem. Ponadto, aktywność ruchowa sprawia, że zwiększa
się wytrzymałość mięśni i poprawia koordynacja nerwowo-mięśniowa. Pamiętajmy
również o sercu - dzięki regularnemu wysiłkowi zmniejsza się poziom ciśnienia
tętniczego. Organizm, który często poddaje się aktywności ruchowej, lepiej znosi
wysiłek i wszelkie obciążenia - nie tylko fizyczne, ale również umysłowe czy
psychiczne.

Aktywność ruchowa: dla dzieci to przede wszystkim zabawa
– Aby wysiłek fizyczny przyniósł dziecku korzyści, wcale nie musi być monotonny
i wyczerpujący. Wręcz przeciwnie – powinien być ubrany w atrakcyjną dla dzieci
formę, a aktywność ruchowa powinna być zabawą. Tylko w ten sposób ruch może
być radosnym i efektywnym procesem, wspierającym prawidłowy rozwój maluchów –
mówi ekspert z Rodzinnego Centrum Rozrywki Loopy’s World, psycholog Agata
Jakób.
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Dlatego warto wybierać ćwiczenia, które dla dziecka będą właśnie zabawą i świetną
atrakcją. Do których nie będą czuły się zmuszane, a wręcz przeciwnie - będą je
wykonywać

spontanicznie,

a

dziecko

będzie

musiało

wykazać

się

podczas aktywności ruchowej również pomysłowością, spostrzegawczością czy
refleksem. Świetnie sprawdzają się gry, w które dziecko angażuje również emocje,
podczas których przeżywa niemało przygód.

Zródło: mjakmama
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Bajka relaksacyjna dla dzieci "Misia sen"

Był ciepły, słoneczny dzień. Mały Miś Lulek siedział w klasie i patrzył przez okno na
otaczający szkołę las. A ten las był ogromny, wielkie, stare dęby, wysokie sosny,
paprocie zaglądające w każdy zakamarek.
Miś patrzył na te ogromne drzewa i sam nie mógł uwierzyć, że rosną takie wysokie i się
nie przewracają.
Promienie słoneczne muskały jego rumiane policzki przez okno. Lulek czuł jak ciepło
przeszywa jego futerko, jak ogrzewa każdy centymetr jego brzuszka - ach jakie to
wspaniałe uczucie.
Miś zamknął oczy i poczuł jak słonko wyciąga do niego swe promienne paluszki
i gładzi po nosku, aż się uśmiechnął, bo tak ciepło i miło mu się zrobiło. Okno się
otworzyło i fala ciepłego powietrza otuliła Lulka z każdej strony. Słoneczko zajrzało
przez okno i wyciągnęło swoją żółciutką dłoń do misia, a on poczuł jak się unosi, jak
wznosi się do góry i góry - Ja latam, latam - pomyślał rozradowany.
Gorące powietrze tuliło misia i unosiło wysoko w górę.
- Czujesz to ciepło, jak oplata Twoje ciało, czujesz jak porywa Cię w ciepły taniec ze
słońcem???
Miś wygodnie się położył na słonecznym ramieniu i zasnął, było mu przyjemnie
i ciepło. Duże szkolne drzewo oddalało się i oddalało, aż zniknęło za wysokimi sosnami
i grubymi dębami.
Miś śnił jak lata nad lasem, otulony ciepłym ramieniem słoneczka. Widział staw,
którym codziennie po szkole łowi z mamą ryby, polane na której biega wesoło
z kolegami i w końcu swoją chatkę, gdzie mama właśnie przygotowywała obiadek na
jego powrót.
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A miś nic nie mówił, tylko leciał dalej i wyżej, wyżej w stronę słońca.
Lecz nagle dziwny dźwięk usłyszał, jakby czegoś zamykanie...Przetarł oczka ze
zdziwieniem : - Ojej zasnąłem- pomyślał , a tu Pani sowa wróciła do klasy i zamknęła
otwarte od przeciągu okno.
- Dzieci czas na naukę - powiedziała.
Miś wrócił z wysokiego lotu do ławki i otworzył książkę, z której wszyscy zaczęli
czytać o słońcu :)
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Zródło:czasdzieci.pl
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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 oraz pracownicy Przedszkola

22

