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Drodzy Rodzice!

Pierwsze miesiące roku szkolnego 2021/2022 za 
nami. Był to intensywny czas, który będziemy 
miło wspominać. Zmierzyliśmy się z wieloma 
wyzwaniami, zrealizowaliśmy wiele celów i 
zadań. Pragniemy się z Państwem podzielić 

podsumowaniem minionego czasu.
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WRZESIEŃ

Wycieczka do OSP w 

Pleśnej

W tym roku 

szczególnie kładziemy nacisk na kształtowanie orientacji 
prozawodowej dzieci. Przybliżamy dzieciom ciekawe zawody. 
Pierwszy miesiąc roku szkolnego 2021/2022 był bardzo intensywny. Już na 
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początku udaliśmy się z wizytą do strażaków  w OSP Pleśna, gdzie mogliśmy 
poznać pracę jaką wykonują strażacy i zobaczyć wozy strażackie, węże i inne 
przedmioty potrzebne w pracy strażaków. 
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Spotkanie z policjantem MKP w Tarnowie 

Podczas spotkania z policjantem z MKP w Tarnowie każdy przedszkolak 
utrwalił sobie zasady bezpieczeństwa. Pan policjant przybliżył dzieciom wiele 
informacji na temat jego pracy, obowiązków, a także pokazał dzieciom atrybuty 
jego zawodu.
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Ten szczególny dzień dla każdego przedszkolaka spędziliśmy 
w bardzo miłej i  przyjaznej atmosferze. Dzieci miały szansę wspólnie 
świętować ze swoimi rówieśnikami, biorąc udział w zabawach, tańcach. Każde 
dziecko tego dnia stało się swoją wymarzoną postacią dzięki Paniom, które 
pięknie pomalowały dzieciom buźki. 
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Udział w akcji „Sprzątanie świata”

Jak co roku nasze 

przedszkole przystąpiło do akcji „Sprzątanie świata”. Przedszkolaki były 
bardzo zaangażowane w sprzątanie naszej małej ojczyzny. Dzięki ich 
motywacji i aktywnej postawie udało się zebrać kilka worków śmieci.
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Powitanie jesieni

Wszyscy wspólnie 

powitaliśmy piękną porę roku jaką jest jesień. Dzieci utrwaliły sobie informację 
na temat lata i jesieni, bawiąc się przy tym wspaniale. Pani Jesień przybyła do 
naszego przedszkola z koszem pełnym darów. 
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Wyjazd do kina „Promień” w Tuchowie

Z wielką radością przedszkolaki z grup III, IV, V i VI wzięły udział 
w wycieczce do kina na film pt. „Mała wielka stopa –
w rodzinie siła”. Bajka ta przypadła do gustu wszystkim przedszkolakom. 
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PAŹDZIERNIK
Wycieczka na pocztę

W tym roku szkolnym chcemy poznać jak najwięcej zawodów. Dlatego 
przedszkolaki udały się na wycieczkę na pocztę w Pleśnej. Poznaliśmy 
obowiązki pracy pań obsługujących pocztę oraz pana listonosza. Każdy 
przedszkolak już wie, w jaki sposób wysłać list! 
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Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pleśnej ponownie 
przystąpiliśmy do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
i zaprosiliśmy do siebie pracowników oraz osoby zaprzyjaźnione
z biblioteką, by przeniosły nas w piękny świat literatury dziecięcej. 
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Wycieczka na stację PKP Łowczówek-Pleśna 

Ten dzień z pewnością zapadł w pamięci każdego dziecka, na wycieczce 
zobaczyliśmy wiele ciekawych rzeczy – poznaliśmy obowiązki osób 
pracujących na kolei, poznaliśmy przedmioty jakimi się posługują, a także 
utrwaliliśmy sobie zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na obszarach 
kolejowych. 
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Spotkanie z listonoszem

Kolejnym październikowym wydarzeniem było spotkanie
z panem listonoszem, który w ciekawy sposób przybliżył nam jego pracę. 
Każde dziecko już wie, jak należy zaadresowań kopertę by trafiła od nadawcy 
do adresata. 
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Koncert „Jaszczur i przyjaciele”

Ponownie zaprosiliśmy do przedszkola grupę muzyczną „Jaszczur 
i przyjaciele”. Tym razem panowie zabrali nas na muzyczną podróż 
z brazylijskimi rytmami. Poznaliśmy nowe instrumenty: atabakę oraz berimbau. 
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Ogólnopolska akcja „Szkoła pamięta”

Przedszkolaki z Pleśnej włączyły się w akcję MEN „Szkoła pamięta”  
pielęgnując pamięć o zmarłych bohaterach walczących o wolność naszej 
Ojczyzny. 
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Gminny konkurs pieśni patriotycznej

Grupa V 

reprezentowała nasze przedszkole w Gminnym Konkursie Pieśnie Patriotycznej 
z okazji Święta Niepodległości. Dzieci zaśpiewały pieśni: „Ojczyzna ma”, „Jest 
takie miejsce – Polska” zdobywając I miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
GRATULUJEMY! 
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LISTOPAD
Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości 

Dzieci z grupy IV wraz z swoimi wychowawczyniami przygotowały 
montaż słowno-muzyczny upamiętniający odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. Piękny występ przypomniał nam historię naszego kraju. 
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Pamiętamy o bohaterach! 
Akcja "Szkoła Pamięta 2021"
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W minionym tygodniu, 

przedszkolaki z naszego przedszkola włączyły się 
w akcję MEiN "Szkoła Pamięta" i upamiętniły ważne wydarzenia i postacie 
z naszej okolicy. W tych dniach na katechezie przedszkolnej 
także wspominaliśmy nie tylko naszych bliskich zmarłych ale także tych, 
którzy zapisali się w naszej historii jako bohaterowie. Pamięć o nich jest 
wyrazem szacunku dla ich dokonań.
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Pokaz EKO MODY

W tym roku 

zorganizowany został konkurs promujący ekologiczne postawy „Stroje ze 
śmieci stworzone przez dzieci” podczas którego, dzieci mogły wraz z rodzicami 
wykonać stroje  z różnego rodzaju materiałów podlegających recyklingowy. 
Odbył się prawdziwy pokaz mody, podczas którego dzieci prezentowały stroje. 
Gratulujemy wszystkim świetnych pomysłów.
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Spotkanie z krawcową

W listopadzie 

poznaliśmy kolejny zawód – zawód krawcowej 
i woźnej oddziałowej. Nasza pani Ania przybliżyła nam zawód krawcowej, jej 
obowiązki, zasady pracy oraz pokazała nam jakie przyrządy na co dzień 
wykorzystuje się w tej pracy. 
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Dzień Pluszowego Misia

Każde dziecko znajdzie przyjaciela w swoim ulubionym pluszaku, 
dlatego przedszkolaki co roku w listopadzie obchodzą jego święto. Nie 
zabrakło w tym dniu wielu zabaw, misiowych piosenek i uśmiechów. 
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Magia i czary, czyli przedszkolne Andrzejki 

Tego dnia przedszkolaki przeniosły się do 

magicznego świata wróżb 
i zabaw, chętnie brały udział w zabawach gdzie mogły poznać swoją 
przyszłość. Świetna zabawa i uśmiechy towarzyszyły dzieciom cały dzień. 
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GRUDZIEŃ
Wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu

Na ten dzień 

wszystkie dzieci czekały z niecierpliwością. Do naszego przedszkola przybył 
specjalny gość – św. Mikołaj z swoimi pomocnikami. Dzieci bardzo cieszyły 
się z jego wizyty, z radością zaśpiewały mu piosenki 
i obdarzyły go wieloma uśmiechami. 
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Pieczenie i dekorowanie pierników 

Pewnego grudniowego dnia 

w całym przedszkolu unosił się zapach pieczonych pierników, które 
przygotowały dzieci. Następnie dekorowały je kolorowymi lukrami i słodkimi 
cukiereczkami. Mogliśmy również dzięki temu wydarzeniu przyjrzeć się pracy 
pań kucharek i poznać ich obowiązki w pracy. 
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Wigilia w przedszkolu

Magiczny czas świąt zawitał do przedszkolnych murów. Dzieci 
z grupy II wykonały piękne świąteczne przedstawienie wprowadzając 
wszystkich  w klimat świąteczny. Były kolędy, miłe życzenia 
i wigilijny obiad. 
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Kącik dla Rodzica

„Dlaczego trzeba czytać dzieciom?”

Czytanie książek  dzieciom ma same zalety. Wspólna lektura wpływa na 
rozwój i psychikę dziecka. Świat, w którym żyjemy jest coraz bardziej 
skomplikowany, lawinowo narasta ilość informacji, następuje coraz szybszy 
przyrost wiedzy i często w dzisiejszych czasach zapomina się o czytaniu 
dzieciom.

Potrzebę czytania w dziecku musimy wzbudzić sami w trakcie procesu 
wychowawczego. Dlatego to od nas nauczycieli i rodziców zależy, czy 
potrafimy mimo atrakcyjności powszechnie dostępnej telewizji rozbudzić 
zainteresowanie książką  i przygotować je do tego, by kontakt z literaturą stał 
się niezbędny. Musimy być świadomi, że dziecko ery elektronicznej w coraz 
większym stopniu żyje i rozwija się pod wpływem wielu bodźców z otaczającej 
je rzeczywistości, w tym głównie mas-mediów. Nie można w tym wszystkim 
zapomnieć o książce. Kontakt z nią daje bowiem możliwość obcowania ze 
światem wartości, jakie niesie literatura. Czytanie książek pozwala na 
znaczenie bardziej swobodną grę wyobraźni niż kontakt z telewizją czy 
komputerem. Może pozytywnie wpływać na rozwój uczuć, lepsze zrozumienie 
innych ludzi,  a zarazem tworzenie obrazu samego siebie. Postacie ulubionych 
bohaterów mogą dostarczać pozytywnych wzorów zachowań. Dzieci 
zdobywają z książek wiedzę o przedmiotach, ludziach, zwierzętach, roślinach, 
poznają pojęcia abstrakcyjne jak: miłość, przyjaźń czy współczucie. Czytanie 
stwarza więc korzystne warunki do rozwoju myślenia. Dziecko nabywa 
umiejętności porównywania, wnioskowania, uogólniania, posługiwania się 
pojęciami określonymi słowami.             

Głośne czytanie spełnia ponadto ważną rolę w kształtowaniu mowy dziecka. 
Nie tylko wzbogaca słownik, lecz uczy prawidłowego formułowania myśli, 
budowy zdań, kształcone są podstawowe funkcje słuchowe, jest bardzo ważne 
dla rozwoju uczuciowego. Dobór literatury zależy od wieku: trzylatki chętniej 
oglądają obrazki, o których się opowiada, wzbogacając ich treść na miarę 
własnej fantazji. Czterolatki potrafią już słuchać czytania, lecz dobrze jest gdy 
mają oparcie w ilustracji. Pięcio- i sześciolatki mogą słuchać dość długich 
opowiadań w takim stopniu interesujących aby utrzymały ich uwagę. Można 
dłuższe opowiadanie dzielić na odcinki czytane w kolejnych dniach.
Podkreślamy bardzo istotną wartość głośnego czytania. Głośne czytanie jest 
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bardzo łatwe i należy ten rytuał utrzymywać nawet wówczas, gdy dziecko samo 
już dobrze czyta. Dzieci, które w wieku przedszkolnym zostaną w sposób 
ciekawy wprowadzone w świat książek odpowiadających dziecięcym 
zainteresowaniom i potrzebom, będą ich szukały później same, wbrew 
twierdzeniom, że zanika kultura czytelnicza na rzecz obrazu. Nie pozbawiajmy 
dziecka korzyści jakie niesie głośne czytanie. Wspólne czytanie w rodzinie 
pozwoli im pokonać problemy dorastania, wzmocni więzi uczuciowe 
z rodzicami. Należy pamiętać, że książki są pokarmem nie tylko dla intelektu, 
ale i dla psychiki.

Chcemy zachęcić Państwa do czytania książek swoim dzieciom, pokazać zalety 
wspólnej lektury i wpływu książki na rozwój i psychikę dziecka. Zachęcamy 
również do realizacji programu „Cała Polska czyta dzieciom” i 
zapraszamy wszystkich rodziców  do wspólnego czytania w naszym 
przedszkolu.
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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
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