Miejskie Przedszkole nr 27
z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
Maj 2017/18 nr 4

1. ABC Mądrego Rodzica – zasady wychowania,
stawianie granic.
2. Przemawiasz czy rozmawiasz? – krótki test dla
rodziców (i nie tylko).
3. Obowiązki dziecka.
4. Nasze Przedszkolaki – relacja z udziału w
konkursach.
5. Adaptacja w przedszkolu – krótki poradnik dla
Rodziców.
6. Zawody dla Afryki – akcja edukacyjna UNICEF.
7. Kącik logopedyczny – Piknik.
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Dzień Matki
Ileż uczucia, wielkiej miłości,
matczyne serce pomieścić może.
Gdy od poczęcia po dzień ostatni,
nad swymi dziećmi rozciąga zorze.
Wszelkie problemy jak wiatr przegania,
by w domu tkwiło szczęście i spokój.
Chociaż ją czasem cisną zmartwienia ,
i nieraz łezka zaszkli się w oku.
Bo każda mama jest taka właśnie,
czasem w poduszkę popłacze skrycie.
Buzię jej rano uśmiech rozjaśnia,
bo swoje dzieci kocha nad życie.
Więc za jej miłość z serca płynącą.
Za liczne noce te nieprzespane.
Bukiecik kwiatów zanieś w podzięce,
pewno ucieszy to twoją mamę.
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ABC Mądrego Rodzica
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Nasze Przedszkolaki – relacja z udziału w
konkursach.

Wielkie Igrzyska Ekologiczne
Dnia 10 kwietnia 2018 roku w Hali Sportowej Ośrodka
Sportu w Siedlcach odbyły się po raz drugi Wielkie Igrzyska
Ekologiczne, zorganizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów w
Siedlcach. Z naszego przedszkola uczestniczyły w nim trzy
drużyny 4 – osobowe. Drużyna z grupy „Czarodzieje” w składzie:
Kaja, Aleks, Antoś i Gabryś zajęła zaszczytne I miejsce.
Nagrodą była wycieczka do warszawy w dniu 24 kwietnia
2018 roku, podczas której dzieci odwiedziły Papugarnię Carmen,
gdzie mogły zobaczyć barwne, tropikalne papużki z bardzo bliska,
dotknąć je, a nawet nakarmić. Następnie udały się do manufaktury
cukierków „Cukier Lukier”, gdzie obejrzały pokaz ręcznego
wykonania słodkości. Na zakończenie każde dziecko pod okiem
obsługi wykonało pysznego, słodkiego lizaka. Ostatnia atrakcją
wycieczki było zwiedzanie Stadionu Narodowego - trasa pt.
„PGE Narodowy dla Juniora”.
15 maja dzieci zostały zaproszone do CKiS w Siedlcach na
uroczysta Galę podsumowującą działania ekologiczne Zakładu
Utylizacji Odpadów gdzie otrzymały z rąk Pani Wiceprezydent
Anny Sochackiej i Pani Dyrektor ZUO pamiątkowe statuetki.
GRATULUJEMY NASZYM PRZEDSZKOLAKOM!!
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Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży
26 kwietnia 2018 roku grupa „Gumisie” uczestniczyła w
Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w kategorii teatr
wystawiając przedstawienie pt. „Dzieci Śmieci”. Przedszkolaki
pięknie się zaprezentowały i zdobyły I miejsce w tej kategorii.
14 maja grupa „Gumisie” przygotowała taniec nowoczesny pt.
„Lalki”, do którego choreografię ułożyła Pani Ewelina Pracz, w tej
kategorii nasze przedszkolaki zajęły III miejsce.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!
Konkurs matematyczny „Żyrafka”
Dnia 11 maja 2018 roku dzieci z naszego przedszkola wzięły
udział w konkursie matematycznym „Żyrafka” zorganizowanym
przez UPH w Siedlcach. Z przyjemnością informujemy, że Lena
Koper z grupy „Krasnoludki” zajęła w konkursie III miejsce, zaś
Szymon Domański zdobył wyróżnienie. Jest to bardzo duży sukces
przedszkolaków, gdyż w konkursie wzięło udział 112 dzieci z
Siedlec i okolicznych miejscowości.
GRATULUJEMY!!
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Adaptacja w przedszkolu – krótki
poradnik dla Rodziców
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Zawody dla Afryki –

akcja

edukacyjna UNICEF
Czy wyobrażasz sobie, że wstajesz rano i idziesz 6 km, by przynieść wodę
dla całej rodziny? Czy zdajesz sobie sprawę jak trudne może być życie bez
dostępu do czystej wody? Aby przekazać dzieciom więcej o znaczeniu
wody w życiu człowieka bierzemy udział w najnowszej akcji edukacyjnej
UNICEF.
Woda stanowi bardzo ważną część naszego życia. Bez niej
nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Nasze ciało składa się w 60%
z wody, żyjemy na Ziemi – błękitnej planecie, której ponad 2/3
powierzchni pokrywa woda. Większość naszych funkcji życiowych
uwarunkowana jest od obecności wody, a to jak się czujemy
wielokrotnie zależy od tego czy pijemy jej wystarczająco dużo w
ciągu dnia. Jesteśmy od wody zależni. Nie zdajemy sobie jednak
sprawy jaką wartością jest wodą, gdyż dostęp do niej dla nas jest
niczym nieograniczony. Chcąc się umyć odkręcamy kran, a
spragnieni sięgamy po wodę w butelce.
Niestety nie wszyscy ludzie na świecie mogą w taki sam
sposób korzystać z wody. Ponad 660 milionów ludzi żyje w
regionach, gdzie brakuje dostępu do czystej wody lub jest on
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ograniczony. Bardzo często także jedyna woda, jaką mogą
spożywać ludzie nie nadaje się do tego. Brudna, zanieczyszczona
woda jest przyczyną wielu chorób, które mogą prowadzić
do śmierci. Brak dostępu do wody ma także wiele innych
konsekwencji. Zmusza ludzi do wielokilometrowych wędrówek do
najbliższego źródła. Najczęściej odpowiedzialne za dostarczanie
wody do gospodarstw domowych są kobiety i młode dziewczynki,
przez co nie mogą chodzić do szkoły. Brak wykształcenia wpływa
na ich dorosłe życie. Dlatego tak ważnym jest zagwarantowanie
dostępu do czystej wody wszystkim ludziom, by mogli w pełni
korzystać
ze
wszystkich
swoich
praw.
To dlatego nasza placówka włączyła się w najnowszy projekt
edukacyjny UNICEF – „zaWODY dla AFRYKI”, dzięki któremu
dzieci dowiedzą się dużo więcej na temat znaczenia wody w życiu
człowieka.
Celem projektu jest:
 Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w
życiu człowieka,
 Uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata,
gdzie dostęp do wody jest ograniczony,
 Kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw
proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.
„zaWODY dla AFRYKI” to projekt edukacyjny UNICEF w ramach
którego dzieci dowiedzą się jak wygląda sytuacja dostępu do wody
na świecie. W oparciu o specjalnie przygotowane materiały
dydaktyczne będą mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach
poświęconych tematyce wody.
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Kącik logopedyczny - Piknik
Dzień był bardzo pogodny. Kubuś Puchatek, Tygrysek
i Prosiaczek postanowili zaczerpnąć świeżego powietrza, więc
zaplanowali udać się do lasu na piknik. Puchatek przygotował
koszyk wypełniony po brzegi przysmakami (robimy z języka
„koszyk” – boki i przód języka unosimy do góry tak, aby na
środku powstało wgłębienie). Króliczek zabrał duży koc
(wysuwamy szeroki język na brodę).
Kiedy wszystko było już gotowe ruszyli do lasu (wypowiadamy:
tup, tup). Podążając leśnymi ścieżkami obserwują skaczące
(dotykamy czubkiem języka na przemian górnych i dolnych
zębów zaczynając od lewej strony) po gałęziach drzew wiewiórki
z puszystymi ogonkami. Kiedy dotarli na leśną polanę rozłożyli koc
(wysuwamy szeroki język na brodę). Zmęczeni drogą rozsiadają
się wygodnie na kocu i zabierają się do jedzenia pyszności z
koszyka (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).
Kiedy już się posilili, postanowili pospacerować po lesie. Kubuś
Puchatek dostrzegł kilka dorodnych jagód, które delikatnie zerwał i
włożył do opróżnionego wcześniej koszyka (robimy koszyk z
języka - boki i przód języka unosimy do góry tak, aby na środku
powstało wgłębienie). Tygrysek nie miał szczęścia do jagód, ale
pod jednym bardzo dużym drzewem zauważył norę lisa
(otwieramy buzię szeroko i cofamy język jak najdalej do tyłu).
Był tym odkryciem tak poruszony, że natychmiast pobiegł
(dotykamy kolejno zębów górnych potem dolnych, zaczynając od
prawej strony) o wszystkim powiedzieć przyjaciołom.
Kiedy tak spacerowali po lesie zaczęło się ściemniać, więc z
uśmiechem na twarzy (uśmiechamy się bardzo szeroko nie
pokazując zębów) udali się w drogę powrotną do domu.
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