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,,Jedziemy na wakacje”
Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.
Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.
Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
Jedziemy na wakacje
na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze!
Cz. Janczarski
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w życiu przedszkola. Wierzę, że na zawsze
pozostaną przyjaciółmi Leśnego Zakątka.
Życzę wszystkim niezapomnianych
przeżyć podczas wakacji 
Beata Krajewska

Nie do wiary! Znowu czerwiec! Tak
niedawno rozpoczęty rok szkolny zbliża się do
końca wielkimi krokami. A przecież tyle się
wydarzyło.
Hucznie i wesoło obchodziliśmy niezwykle
ważny dla nas 40-lecia funkcjonowania
przedszkola .
Przyjęliśmy do naszego grona Koniczynki i
Smerfy, których pasowanie odbyło się w
pierwszym semestrze.
Wspólnie kolędowaliśmy w rytmach jazzu.
Gościliśmy babcie i dziadków.
Spotykaliśmy się na licznych
zajęciach
otwartych.
Wyjechaliśmy na „zielone przedszkole”, na
którym podziwialiśmy uroki Roztocza, a także
zdawaliśmy egzamin
z
dojrzałości
i
samodzielności.
Bawiliśmy się na pikniku rodzinnym pod
hasłem Zdrowo i Sportowo, który był
uwieńczeniem całorocznych działań w tym
zakresie.
A podchody i ognisko w Nadleśnictwie dla
całej społeczności przedszkolnej okazały się
strzałem w dziesiątkę dla naszej integracji.
Do
tego
akcje
charytatywne
dla
potrzebujących, liczne koncerty, teatrzyki,
wycieczki, obchody świąt narodowych,
uroczystości, spotkania z ciekawymi ludźmi, i
wiele innych atrakcji!
Mam nadzieję, że te wszystkie działania
pozostawią trwały ślad w sercach, umysłach i
duszach naszych wychowanków, którzy po
wakacjach wrócą z nowymi siłami, by
przeżywać kolejne przygody w Leśnym
Zakątku, a odchodzące Muchomorki będą
stawiać dzielnie czoło nowym wyzwaniom w
szkole oraz z optymizmem i wiarą w siebie
rozpoczną nowy etap życia.
Pragnę bardzo gorąco podziękować
wszystkim rodzicom, którzy wspierali nasze
działania na szereg różnych sposobów, w
szczególności rodzicom Muchomorków, którzy
spędzili z nami trzy lata i brali aktywny udział
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SMERFY WYBIERAJĄ SIĘ
NA WAKACJE
“Jest coś pięknego w ludziach ,
Gdy nić serdeczna ich łączy…”
Zbliżają się wakacje. Nasze kochane
”Smerfiki” mają za sobą dziesięć miesięcy
pobytu w przedszkolu .
Nasze dzieci to grupa przesympatycznych,
niesfornych urwisów, bardzo ciekawych
otaczającego świata.
Miniony czas to adaptacja do nowego
środowiska,
doskonalenie
umiejętności
samoobsługowych, zapewnienie dzieciom
poczucia
bezpieczeństwa,
które
jest
niezbędnym
warunkiem
równowagi
psychicznej i przychodzenie z pomocą,
wspólne rozwiązywanie problemów w razie
potrzeby.
Starałyśmy się stworzyć spokojną, pogodną
atmosferę licząc się z dużą wrażliwością
układu nerwowego naszych wychowanków
oraz słabą odpornością na infekcje.
Zostały ustalone najważniejsze zasady i
zwyczaje obowiązujące zabawie.
W
swojej
pracy
dydaktyczno
–
wychowawczej realizowałyśmy zadania z
różnych dziedzin, ukazywałyśmy dobro i zło
na podstawie obserwacji i literatury.
Duży nacisk kładłyśmy na pobyt na świeżym
powietrzu wykorzystując walory naszego
zielonego, pachnącego ogrodu i pobliskiego
lasu.

3

PRZEDSZKOLAK
Jako mali strażnicy przyrody podejmowaliśmy
działania na rzecz Ziemi, dostrzegając jej
piękno. Poznawaliśmy sposoby dbania o naszą
planetę, podejmowaliśmy konkretne działania.
Braliśmy udział w licznych uroczystościach,
imprezach i wycieczkach organizowanych
przez
przedszkole.
Wspólnie z rodzicami wesoło bawiliśmy się na
Pikniku Rodzinnym i przy ognisku w
Nadleśnictwie „Drewnica”.
Chcemy aby prowadzone przez nas zabawy i
zajęcia przyczyniły się do patrzenia na świat
z radością, miłością i zrozumieniem.
Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za
miłą, aktywną współpracę, pomoc i
zaangażowanie.
Życzymy
wszystkim
wspaniałych,
słonecznych wakacji a naszym milusińskim
wielu „smerfnych” przygód.
Anna Kryńska
Elżbieta Rowicka
Maria Chojnicka
Anna Wdzieńkowska

Z ŻYCIA SMERFÓW:
UŚMIECHNIJ SIŚ!

,,Pani mówi do dzieci:
- Oj, coś niedokładnie posprzątane,
chyba ktoś tu się obijał!
- ,,Ja nie! Ja nikogo nie obijałam”
odpowiada Ania.
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,,Kreatywne Koniczynki”
Od
września
podjęłyśmy
pracę
dydaktyczno- wychowawczą w grupie nowo
przyjętych do przedszkola czteroletnich dzieci.
,,Koniczynki” bardzo szybko zaadaptowały się
w nowym środowisku i chętnie zaczęły
uczęszczać do przedszkola. Jest to grupa
miłych i zdolnych dzieci, które chętnie się uczą
i podejmują nowe wyzwania. Zarówno w
zajęciach dydaktycznych jak i w zabawach
przejawia się ich duża kreatywność i
spontaniczna twórczość. Mieliśmy wiele okazji
na podziwianie ich pomysłowości, czy to w
dowolnej zabawie, czy podczas wykonywanych
przez nich oryginalnych pracach plastycznych
zarówno indywidualnych jak i zespołowych
oraz podczas zabaw z muzyką.
Zajęcie otwarte było okazją do
zaprezentowania ich umiejętności, ale również
do ujawnienia się plastycznych i literackich
talentów Rodziców. W konkursie literackim o
,,Leśnym Zakątku” w naszej grupie została
przyznana I nagroda i wyróżnienie. Jednak
największy pokaz swojej kreatywnej twórczości
pokazały dzieci i ich Rodzice na Pikniku
Rodzinnym podczas prezentacji wspaniałych
ekologicznych strojów, którymi zachwycali się
wszyscy obecni.
Koniczynki mają ogromny potencjał,
który odpowiednio rozwijany może przyczynić
się do ujawnienia w przyszłości wielu talentów.
Zajęcia w przedszkolu przygotowują dzieci do
nauki w szkole i kształtują ich osobowość.
Pobudzając kreatywność poprzez inspirowanie
do działania, otwierają naszym dzieciom nowe,
ciekawe rozwiązania. Szybkie tempo życia i
zmieniające się technologie zmuszają nas i
nasze dzieci do szybkiego przyswajania wiedzy
i odnajdywania się w coraz to nowszych
warunkach.
Kreatywność staje się w XXI
wieku umiejętnością na wagę złota. Podsycanie
jej za młodu zaprocentuje w przyszłości.
Wbrew
powszechnemu
twierdzeniu
kreatywność nie jest wrodzoną cechą
charakteru, a umiejętnością, którą możemy
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rozwijać i odpowiednio wspomagać. To
elastyczność myślenia oraz chęć ciągłego
eksperymentowania i poznawania świata.
Dzieci naturalnie obdarzone są taką
zdolnością. Dzięki niej odkrywają i w szybkim
tempie przyswajają nowe rzeczy. Dzieci chłoną
nowości wszystkimi zmysłami - dotykają,
smakują,
uważnie
przysłuchują
się
docierającym do nich dźwiękom. I chociaż nie
zawsze jeszcze potrafią prawidłowo mówić, to
widzą i rozumieją więcej niż nam się wydaje.
Rozpoznają nasze emocje, obserwują nasze
twarze, dostrzegają wyraz naszych oczu, słyszą
ton naszego głosu. Doskonale rozpoznają w
jakim jesteśmy nastroju oraz czy podoba się
nam to, co dziecko robi czy nie.
Pierwsze lata życia dziecka są
fundamentalne dla jego dalszego rozwoju nie
tylko emocjonalnego, ale i intelektualnego.
Dlatego im szybciej zaczniemy pobudzać jego
kreatywność, tym łatwiej będzie mu się
odnaleźć w skomplikowanej dzisiejszej
rzeczywistości. Jak ją pobudzać? Przede
wszystkim nie zabijać jej. Nic bardziej nie
niszczy kreatywności niż krytyka. Wytykając, że
popełnia się błąd, że jest się gorszym
demobilizujemy i prowadzimy do kompletnego
zaniku chęci poznawania świata. Pracując
z dziećmi akceptujmy je takimi jakimi są,
pozwólmy na popełnianie błędów i wyciąganie
własnych
wniosków,
eksperymentowanie
z otoczeniem, próbowanie tego co nowe. Nie
wyręczajmy zbytnio w ich działaniach, a
zachęcajmy do tego żeby były jak najbardziej
samodzielne
zarówno
w
codziennych
czynnościach jak i w swoich decyzjach.
Wszyscy rodzą się kreatywni. Jednak to
czy cecha ta zaniknie lub pozostanie z nami i
będzie się rozwijała zależy od sposobu
wychowania,
edukacji
i
interakcji
z
otoczeniem. Colin Rose, autorytet w dziedzinie
przyspieszonego uczenia się często podkreśla,
że kreatywność powinna być w edukacji tak
samo istotna jak nauka pisania i czytania.
Powinniśmy traktować je na równi. Jeśli nasze
dzieci nie będą przygotowane na trudności
nigdy nie będą w stanie wymyślić nic
oryginalnego, ponieważ cały czas będą
podążały
tradycyjnymi
schematami.
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Aby nasze ,,Koniczynki” jak najlepiej
radziły sobie w sytuacjach szkolnych
prowadzimy w grupie program ,,Wzory i
obrazki” M. Frostig, D. Horne.
Są to
ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokoworuchową. Mają one ogromne znaczenie do
osiągnięcia przez dziecko postępów w nauce
szkolnej. Dziecko z zaburzoną lub słabo
rozwiniętą koordynacją wzrokowo- słuchoworuchową może nie być w stanie samodzielnie
się ubrać. Najprostsze zadanie wykonuje
niezdarnie lub nie będzie w stanie w ogóle
wykonać pewnych zadań, a w przyszłości może
mieć trudności z nauką pisania. Ćwiczenia te
mają więc ogromne znaczenie dla wszystkich
działań wymagających dokładnych ruchów reki
dziecka.
Pomagają
dziecku
rozwinąć
umiejętność pisania i rysowania, poznać figury
geometryczne, ich położenie w przestrzeni czy
na płaszczyźnie. ,,Koniczynki” zakończyły już
poziom podstawowy i średni tych ćwiczeń i jak
na pierwszy rok uczęszczania do przedszkola
poradziły sobie bez trudu. Dalsze części
programu będziemy kontynuować w przyszłym
roku.
Praca z naszymi ,,Koniczynkami” daje
nam dużo satysfakcji, uśmiech i radość na ich
twarzach często rekompensuje nam ich czasem
niesforne zachowania.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za
miłą współpracę i liczymy na dalszą w
przyszłym roku. Życzymy słonecznych,
uśmiechniętych i pełnych przygód wakacji!

Elżbieta Kołodziejek
Małgorzata Burzyk
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Zadania dla ,,Koniczynek i ich
Rodziców
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Zawsze damy sobie radę, w
deszczu, słońcu i w paradzie….
Często aż brak jest słów aby opisać jak
ogromnymi osiągnięciami i sukcesami
może
pochwalić się grupa ,, Motylki’’, która już za
niespełna trzy miesiące przekroczy ostatni próg
swojej przedszkolnej wędrówki. Jeszcze tylko kilka
dni i kolejny rok, pełen ciężkiej pracy i
niesamowitej zabawy zapisze się w dziecięcej
księdze wspomnień. Ale jak mówi znane
powiedzenie po ciężkiej pracy należy się
odpoczynek, a w przypadku maluchów będą to
szalone i pełne słońca wakacje.
Motylki pokazały w tym roku wszystkim jak
wielką odwagą i samodzielnością może pochwalić
się czterolatek. Już od samego początku
zaskakiwały wszystkich swoimi popisami podczas
przedszkolnych uroczystości: seniorów swoim
występem z okazji Święta Edukacji, rodziców
wigilijnym
kolędowaniem,
dziadków
przygotowanym dla nich programem artystycznym,
a także wielu innych gości i nauczycieli, którzy z
zaciekawieniem
przyglądają
się
naszym
poczynaniom. Jako pierwsi mieliśmy też okazję
uczestniczyć w basenowych wyjazdach, gdzie ku
zaskoczeniu instruktora i nauczycielek daliśmy sobie
radę bez większych problemów. Pomimo swoich
czterech lat zmierzaliśmy się z nie lada
wyzwaniami. Pokazem tych możliwości był
trzydniowy wyjazd na zielone przedszkole podczas,
którego wszystkie dzieci bez wyjątku otrzymały 6
za samodzielność i koleżeństwo i tym samym
udowodniły jaki
drzemie w nich ogromny
potencjał. Chociażby samodzielne ubieranie się,
mycie, sprzątanie pokoi, pakowanie, nadążanie za
starszymi kolegami „Muchomorami” były
wyczynami godnymi uznania . Cała grupa bawiła
się wspaniale, wykorzystując maksymalnie każdą
chwilę bez rodziców.
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Należy wspomnieć także o tym, że małe
Smyki bardzo dobrze odnajdują się w swojej
grupie, wzajemnie sobie pomagają i potrafią brać
odpowiedzialność za swoje czyny, a przede
wszystkim za złe zachowanie . To, że Nasze dzieci
bardzo dobrze czują się ze sobą w przedszkolu – to
doskonale wiemy: zawiązały się pierwsze przyjaźnie
pojawiły się silniejsze bicia serca i dużo, dużo,
rozmów…..
.Bardzo aktywnie uczestniczą w
zajęciach, a największy popis swoich możliwości
dają podczas zajęć dodatkowych. Już w chwili
obecnej widoczne są talenty akrobatyczne
i
taneczne. Udało nam się zrealizować dwa poziomy
(podstawowy i średni) z programu rozwijającego
percepcję wzrokowo – ruchową „Wzory i obrazki”
M. Frostig, staraliśmy się również między zajęciami
wprowadzać
ćwiczenia
z
zakresu
słuchu
fonematycznego - na dzisiaj dzieci dzielą wyrazy
na sylaby i wyróżniają głoskę w nagłosie, oprócz
tego bardzo lubią zagadki matematyczne. Na
pochwałę zasługuje także fakt, że znaczna cześć
grupy podczas zjadania posiłków, bez większego
problemu posługuje się nożem, dbając przy tym o
estetyczne zachowanie się przy stole. Rodzice
często z uśmiechem wspominają, że przynajmniej
raz w tygodniu musi być w domu na obiad kotlet
aby dziecko miało na czym ćwiczyć posługiwanie
się sztućcami .
Jeszcze długo by opowiadać o dojrzałości i
przebojowości Motylków, które z dnia na dzień
robią ogromne postępy przynosząc mnóstwo
satysfakcji swoim Paniom, a przede wszystkim
rodzicom. Bo to im należy się ogromne
podziękowanie za trud i wysiłek wkładany w
wychowanie i przekazywanie najważniejszych
wartości małym szkrabom. Podziękowania należą
się także za powierzone nam zaufanie i wsparcie,
bo bez tego nie udało by nam się aż tak wiele
osiągnąć.
Liczymy na dalszą współpracę i
kierujemy w waszą stronę apel, który będzie
wskazówką w waszych rodzicielskich zmaganiach.

,,Drogi rodzicu, niech praca nad
samodzielnością
twojego
dziecka
pojmowana będzie przez ciebie jako
wyraz rodzicielskiej mądrości. Daj
dziecku prawo do błędów, walcz z
poczuciem, że zrobisz coś lepiej i
szybciej. Skuteczność w działaniu jest
dla każdego dziecka o wiele ważniejsza
niż chwilowy bałagan w mieszkaniu”

Magda Ratyńska
Marzanna Sobolewska
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Jak „Muchomorki” w „Leśnym
Zakątku” przygotowywały się do
szkoły?
Muchomorki to najstarsza grupa
dzieci, które opuszczą przedszkole i staną się
uczniami klasy pierwszej lub zerowej. Tych
pierwszych jest znacznie mniej a to za
sprawą wyboru rodziców, którzy nie
decydowali się na naukę Ich dzieci w klasie
pierwszej. Rozumiemy takie decyzje, chroniące
swoje
dzieci
przed
przedwczesnym
dorastaniem i zabieraniem dzieciństwa.
Zdaniem nauczycieli większość dzieciaków
świetnie poradziłoby sobie z nauką w klasie
pierwszej, ponieważ są dobrze przygotowane.
Wszechstronny rozwój wychowanków „leżał
nam na sercu” w ciągu całego roku a także
podczas trzyletniego pobytu dzieci w
przedszkolu.
Dbałyśmy o to by, były stymulowane
wszystkie sfery rozwojowe w sposób
atrakcyjny, stwarzając możliwości wyboru i
rozwoju własnej aktywności. Starałyśmy się
je zaciekawiać, prowokować do rozwijania
uzdolnień i zainteresowań, ale także
wyrównywać
raki
w niektórych sferach rozwojowych. Wyniki
naszych
zabiegów
dydaktycznowychowawczych ocenią Rodzice, którzy
również dokładali starań pracując z dziećmi
w domu.
W bieżącym roku hasłem rocznego
planu pracy przedszkola było „Zdrowo i
sportowo” dlatego szereg działań dotyczyło
tego tematu. Dzieci sporządzały sałatki
wykonywały zdrowe kanapki, piekły ciasta i
ciasteczka, którymi dzieliły się ze wszystkimi.
Intensywnie rozwijały swoją tężyznę
fizyczną podczas różnorodnych zajęć i zabaw
ruchowych, pływanie, codzienny pobyt na
świeżym powietrzu, zdrowe żywienie
serwowane przez przedszkolną kuchnię.
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Poza tym przedszkolaki bawiły się, tańczyły,
śpiewały, tworzyły, poznawały literki,
liczyły,
rozwiązywały
łamigłówki,
występowały dla szerszej publiczności,
bawiły się językiem angielskim, uczestniczyły
w różnorodnych konkursach, turniejach i
zawodach. Najlepsi zdobywali medale,
nagrody oraz dyplomy rozsławiając dobre
imię
Przedszkola
nr
2
w lokalnym środowisku. Uroczystości,
wycieczki, podchody, festyny, zabawy z
rodzicami, wyjazdy na basen, to stosowane
przez nas ciekawe formy pracy, które mocno
integrują środowisko przedszkolne otwierają
na potrzeby innych, dostarczają wiele
pozytywnych przeżyć. Wszystkie te
wydarzenia zostały zarejestrowane na naszej
stronie internetowej. Mijający rok pracy
obfitował w różnorodne formy zajęć dla dobra
naszych wychowanków.
Pragniemy
gorąco
podziękować
wszystkim Rodzicom, którzy rozumiejąc
potrzebę współpracy zawsze odpowiadali na
nasze prośby. Życzymy wszystkim miłego
wakacyjnego wypoczynku a dzieciom
sukcesów w szkole.
Odwiedzajcie nas, zawsze będziecie
mile widziani!
Nauczycielki Halina Chibowska i Magdalena
Wysocka
ZADANIE DLA MUCHOMORKÓW:

Co to jest?

PRZEDSZKOLAK
ZADANIA DLA DZIECI I ICH
RODZICÓW:
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ZAGADKI:
Duża i dmuchana;
Bardzo kolorowa.
Hop! Do góry lubi latać.
To piłka /plażowa/.
Zamek z piasku z nią zbudujesz,
chociaż cała plastikowa.
Po zabawie -obok grabek
w wiaderku się chowa. /łopatka/.
W wodzie zawsze je zakładam,
Przez ręce, głowę.
Już się teraz nie utopię.
Bo mam koło /ratunkowe/.
Gdy słońce mocno świeci
To wtedy nam się marzy
By koc szybko rozłożyć
Na piaszczystej /plaży/.
Wody wcale się nie boi;
Lubi pływać po jeziorze.
Ale są potrzebne wiosła,
By nas fala lepiej niosła. /łódka/

Redakcja i opracowanie graficzne
Elżbieta Kołodziejek
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