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Drodzy Rodzice!
Oddajemy w wasze ręce kolejny numer naszej przedszkolnej
gazetki. Zamieszczamy przegląd wydarzeń w naszym przedszkolu,
kilka słów o przygotowaniach do świąt oraz wiele innych ciekawych
artykułów. Będzie świątecznie i magicznie. Zapraszamy do lektury.
Świąteczna sentencja
Jeżeli święto Bożego Narodzenia niesie z sobą pewną tęsknotę i tak wiele czułości, tyle poruszających w
nas uczuć, to dlatego że przywraca naszym oczom obraz najkruchszego dzieciństwa. Widzimy w niej
równocześnie i piękno, i niewinność, kruchość istnienia i opiekę, jakiej się ona domaga, i miłość, której
od nas wszystkich oczekuje.
kard. Jean-Marie Lustiger

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE
Czy tylko choinka na święta?
Święta Bożego Narodzenia zazwyczaj kojarzą nam się z choinką
przystrojoną licznymi światełkami i kolorowymi bombkami. Sięgając do tradycji
musimy przypomnieć sobie, że nie zawsze tak było. Początkowo w Polsce
gospodarz w Wigilię wnosił do domu snop zboża a domownicy dekorowali go
suszonymi jabłkami i orzechami, które symbolizują dostatek. Potem wieszano
pod sufitem tzw. Podłaźniczkę, wykonaną z gałązek drzewa iglastego zdobioną
suszonymi owocami, ozdobami ze słomy, orzechami i kolorowymi bibułkami. A
dopiero później z Zachodu zawitała do nas choinka, która gości w naszych
domach do dziś. Poza choinkami można dom przystroić w inne rośliny, które też
kojarzą nam się ze świętami a są nimi np. Kaktus bożonarodzeniowySchlumbergera zimowa, kwitnąca dwa miesiące od grudnia poczynając.
Kolejnym kwiatem jest Poinsecja, czyli gwiazda betlejemska pochodząca z
Meksyku. Swoją nazwę zawdzięcza rozłożystym kolorowym listkom
przypominającym gwiazdę może, być w czerwonym, różowym, żółtym i
kremowym kolorze. Lecz najbardziej popularna jest czerwona gwiazda
betlejemska. Obecnie i dawniej nie wyobrażamy sobie świąt bez jemioły, której
starosłowiańska nazwa brzmi: strzęśla, która jest wiecznie zielonym pasożytem
bytującym na takich drzewach jak topola, brzoza, dąb. Obecnie uważa się, że
obecna w czasie świąt wprowadza radość i miłość, a osoby stojące pod nią za
dobrą wróżbę uważają całowanie się pod jej gałązkami. Ostatnią znaną rośliną
bożonarodzeniową jest ostrokrzew kolczasty lub liściasty, z którego pleciono
wieńce. To bardzo dekoracyjna roślina ze względu na czerwone owoce. Tak
więc oprócz choinki warto ozdobić swoje domy także innymi roślinami, aby te
święta były niepowtarzalne i kolorowe.
W. Malik

Piernik z dżemem autorstwa Iwony Czarkowskiej " Kuchnia Polska"
2 szk. mąki, 3 jaja, 1/2 słoika dżemu z czarnej porzeczki lub śliwek, 1 szk.
cukru, 1 szk. mleka, 1/2 szk. oleju, 1 cukier wanilinowy, 1 łyżeczka cynamonu,
2 płaskie łyżeczki sody, 1 łyżeczka kakao.
Wszystkie składniki zmieszać mikserem. Ciasto przełożyć do natłuszczonej
blaszki posypanej bułką tartą. Piec około 40 min w 180 * C
Smacznego

A.

Galica „Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?”

Ciemnej nocy, gdy z chmury sypał gęsty śnieg, na gałęziach choinki siedziały
zmarznięte wróble. Tymczasem z nieba na ziemię wędrował Aniołek.
W jednej ręce niósł złoty dzwoneczek, a w drugiej małą latarenkę.
– Hop, hop – przeskakiwał Aniołek ze śniegowego płatka na płatek i
podzwaniał dzwonkiem, aż doszedł do ziemi i usiadł na płocie. A koło płotu
przechadzał się szarobury Kocur.
– Co tu robisz? I czemu tak głośno dzwonisz? – spytał.
– Nie wiesz? Przypominam wszystkim, że niedługo Boże Narodzenie
– odpowiedział Aniołek. I zawołał anielskim głosikiem:
– Święta, nadchodzą święta!
– A po co komu te święta? – mruknął Kot. – Komu są potrzebne?

– Jak to? – zadziwił się Aniołek. – Wszyscy o nich pamiętają, bo wszystkim są
potrzebne! – i znów zadzwonił złotym dzwonkiem.
– Wszystkim? To znaczy komu? – dopytywał się Kocur.
Aniołek, słuchając Kota, śmiał się tak, że aż spadł z płotu. Otrzepując skrzydła,
mówił:
– Święta potrzebne są choinkom, żeby mogły przystroić się w kolorowe
ozdoby, potrzebne są też gwiazdom, żeby mogły urosnąć na czubkach choinek.
– Miau... i jeszcze komu?
– Mamie – mówił Aniołek do kociego ucha. – By założyła piękną sukienkę, i
tacie, który pokaże, jaki jest silny, gdy przyniesie największą choinkę.
– I komu jeszcze? – pytał Kot.
– I dzieciom, by pod choinką znalazły kolorowe prezenty.
– I jeszcze komu? – pomrukiwał Kot. – Powiedz, po co są te święta?
– Po to – szepnął Aniołek – by wszyscy mogli spróbować, jak smakuje biały
opłatek.
– A czy święta potrzebne są kotom?
– Ach, kotom... – westchnął Aniołek. – Potrzebne są, by mogły dzieciom na
dobranoc mruczeć kolędy.
Śnieg przestał sypać, mrugały gwiazdki, Aniołek śpiewał kolędę, a Kot
pomrukiwał:
– Już wiem, komu potrzebne jest Boże Narodzenie. Wszystkim, nawet kotom.
– Ćwir, ćwir – dziwiły się wróbelki. – Jeśli wszystkim, to i nam, ćwir, ćwir.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
„Umiemy unikać zagrożeń”
Ochrona dziecka przed niebezpieczeństwami mogącymi zagrażać mu w
bliższym i dalszym otoczeniu to podstawowy obowiązek dorosłych,
opiekujących się dzieckiem. Ma to swoje odzwierciedlenie w prawie
stanowionym (Konwencja Praw Dziecka, Konstytucja RP, kodeks wykroczeń,
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym).
Zadaniem dorosłych jest nie tylko stworzenie warunków do bezpiecznej
zabawy, nauki i wypoczynku, bez narażania dziecka na przykre i niebezpieczne
sytuacje, ale równie istotna jest edukacja dla bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem
samodzielności dziecka musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością
wyposażenia go w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli
już zaistnieją-zdolnością do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Przedszkolak powinien nauczyć się dostrzegania niebezpieczeństw i
odpowiedniej reakcji. Powinien rozumieć konieczność wprowadzania i
stosowania określonych zasad bezpieczeństwa w otaczającym go świecie. U
przedszkolaków niezbędne jest stosowanie nakazów i zakazów. Rozwijanie

samokontroli u dzieci jest podstawą kształtowania u nich właściwego stosunku
do bezpieczeństwa własnego i innych. Pod względem psychicznym kształtujemy
u przedszkolaków poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.
Realizując hasła naszego „Rocznego planu pracy” odnośnie powyższego
tematu dzieci z grupy IV i IX przygotowały przedstawienie „Bezpieczny
przedszkolak” .Oprócz rodziców, kolegów i koleżanek z grupy II i VII na
przedstawienie zostały zaproszone dzieci z sąsiednich przedszkoli : z
Samorządowego Przedszkola nr 23 ul Skotnicka i Samorządowego Przedszkola
nr 41 ul Babińskiego. Aby podzielić się tym, co przedszkolaki już wiedzą o
bezpieczeństwie zaprosiliśmy na nie naszych zaprzyjaźnionych seniorów w
ramach projektu „Kładeczka międzypokoleniowa” z „Koła Seniorów” przy
pobliskiej parafii.

Alina Rębacz

Problemy związane z adaptacją dziecka do przedszkola
Jak co roku we wrześniu, w przedszkolu pojawiły się nowe dzieci. Jednak
spotkanie z nowym otoczeniem jakim jest przedszkole wcale nie jest łatwe.
Zarówno dzieci jak i rodzice stanęli przed nowym wyzwaniem, nowymi
obowiązkami, nowymi rytuałami. Prawie wszystkie dzieci bardzo ciężko
przeżyły ten nowy etap swego rozwoju. Pojawił się lęk przed rozstaniem z
rodzicami – tak zwany lęk separacyjny. Również rodzice przeżywają pewien
niepokój związany z tym, że nagle ich skarb znalazł się wśród obcych dorosłych i

dzieci. Rodzice martwią się czy ich dzieci mają dobrą i fachową opiekę, czy nie
płaczą, czy jedzą posiłki, czy bawią się, czy dobrze są ubrane na spacer. Jednak
te niepokoje rodziców są nieporównywalne z emocjami i przeżyciami ich dzieci.
Dziecko niejednokrotnie pierwszy raz staje przed sytuacją gdy ukochany
rodzic przyprowadza je do obcego miejsca, jakim jest dla niego przedszkole, i
wychodzi a ono zostaje same i przeżywa stres. Przy rozstaniu dziecko płacze i
trzyma się kurczowo rodzica. Gdy rodzic wychodzi dziecko wciąż płacze ale z
czasem zapomina o strachu. Płacz pojawia się gdy dziecko przypomni sobie o
rodzicach i gdy rodzic przychodzi odebrać dziecko z przedszkola – dzieci
przypominają sobie o porannym rozstaniu.
Bardzo ważną rolę w pokonaniu lęku i strachu u dziecka odgrywa postawa
rodziców. Po pierwsze należy uświadomić sobie, że przedszkole jest najlepszym
miejscem do stymulowania rozwoju emocjonalno – intelektualnego dziecka.
Uświadomiony rodzic będzie potrafił przekonać dziecko, że przedszkole jest
przytulnym miejscem do zabawy a pani nauczycielka będzie się nim dobrze
opiekować. Jeżeli dziecko postrzegać będzie przedszkole jako miejsce
atrakcyjne, nie będzie się lękać rozłąki z rodzicem.
Jeżeli jednak po trzech miesiącach rodzice wciąż obserwują u swojego
dziecka lęk przed rozstaniem, dobrze jest przeanalizować i wdrożyć następujące
zasady adaptacji dziecka do przedszkola:
1. Dobrze jest uczyć dziecko samodzielności. Niech dziecko wykonuje jak
najwięcej czynności takich jak samodzielne ubieranie się, jedzenie,
mówienie o swoich potrzebach. Dzieci samodzielne przeżywają mniej
lęków, bo nie są zależne od innych i wiedzą, że sobie umieją poradzić w
sytuacjach, gdy inne dzieci muszą prosić o pomoc.
2. Adaptacja jest skuteczna jeśli dziecko przygotuje się do jedzenie,
mycia, leżakowania. Dziecku należy wytłumaczyć, że panie nauczycielki
będą pomagać ale nie mogą każdego dziecka karmić, myć, przygotowywać
do leżakowania czy ubierać na spacer.
3. Nie należy zbytnio rozczulać się nad dzieckiem przy rozstaniu. Należy
wytłumaczyć dziecku, że rozumie się jego smutek z rozstania ale przecież
zostaje ono w bezpiecznym i atrakcyjnym miejscu do zabawy.
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przedszkolakami po zajęciach. Można zaprosić do domu kolegę z
przedszkola lub spotykać się na placu zabaw. Dzięki rozwijaniu takich
znajomości nasze dziecko będzie się czuło mniej samotne w przedszkolu.
5. Dobrym pomysłem jest zabawa w przedszkole w domu, np.: kuchnia
niech będzie stołówką a dziecko niech samodzielnie je posiłki. Tak samo
można bawić się w szatnię i samodzielne ubieranie się. Rodzice mogą
czytać dziecku książeczki o przedszkolu i przedszkolakach.
6. Rodzice powinni zrozumieć, że dziecko może być bardziej zmęczone
lub rozdrażnione. Wynika to z tego, że wciąż przystosowuje się do nowej
specyfiki i rytmu dnia w przedszkolu.
7. Nie można dać się terroryzować krzykiem i płaczem dziecka. Trzeba je
cały czas przekonywać, że wszystko będzie dobrze.
8. Należy rozmawiać z dzieckiem o rzeczach pozytywnych i atrakcyjnych
które mogą spotkać w przedszkolu. Należy unikać przekazów negatywnych,
np. „nie będzie źle”, „nie będziesz płakać”. Nie wolno pozwalać dziecku
zbyt długo mówić i myśleć o nieprzyjemnych rzeczach, które rzekomo mogą
je spotkać w przedszkolu.
9. Przed wyjściem z przedszkola dobrze jest przytulić swoje dziecko.
Niech dziecko wie, że rodzic je kocha i o nim pamięta.
10. Nie należy przedłużać zbytnio rozstania. W przeciwnym przypadku
dziecko może się rozżalić.
11. W żadnym wypadku nie wolno dziecku uciekać bez pożegnania.
12. Kategorycznie nie wolno wyśmiewać dziecka. Nie wolno śmiać się z
jego lęków, nie wolno karać dziecko za płacz i lęk przed rozstaniem.

Jeżeli mimo to dziecko wciąż nie chce chodzić do przedszkola należy
umówić się na rozmowę z panią nauczycielką. Być może dziecko nie jest jeszcze
gotowe do bycia przedszkolakiem ale za rok wszystko pójdzie gadko.

Renata Roman

Zasady bezpiecznego stosowania
fajerwerków
Fajerwerki to wspaniała zabawa, ale tylko wtedy, gdy używamy ich w
sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Zbliżający się okres sylwestrowo –
noworoczny to czas wzmożonej sprzedaży oraz używania różnego typu
materiałów pirotechnicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i
życia osób, a także mogą być przyczyną powstania pożarów. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów
pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18.
Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:
– obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych-pęknięcia, przerwania,
wgniecenia
czy
wybrzuszenia,
– elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,
– wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub
wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na
właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się
w
trakcie
działania,
– petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający
bezpieczne
utrzymanie
podczas
palenia,
– dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację
dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

podczas
użytkowania.
Używanie niezgodnie z instrukcją mogą być przyczyną kłopotów, a w wielu
wypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia.
Pamiętajmy:
– sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy,
kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia
wolności
albo
pozbawienia
wolności
do
lat
2,
– fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
– pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą
być
pod
stałą
opieką
osób
dorosłych,
– kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się
do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.
Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać że:
– wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego
wolno
je
odpalać
wyłącznie
pod
nadzorem
dorosłych,
– wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i
twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub
całej
ręki,
– w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być
narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,
– w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na
niebezpieczeństwo
nie
odpalajmy
petard,
– jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie
eksplodował, nie podchodźmy,
aby sprawdzić, co się stało,
– petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na
opakowaniu,
– przed kupnem należy sprawdzić na opakowaniu znajduje się instrukcja w
języku polskim. Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje
bezpieczeństwo podczas odpalania petard.
Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy odpalaniu
fajerwerków, a przede wszystkim o rozsądku i rozwadze. Nigdy nie
odpalajmy petard, trzymając je w rękach. Życzymy bezpiecznej zabawy
pod opieką dorosłych!!!

Pamiętaj! Zachowaj bezpieczeństwo z fajerwerkami!!!

Galeria – ciekawe wydarzenia przedszkolne

Święto Niepodległości

„Bezpieczny przedszkolak”

Paczka- niespodzianka z zaprzyjaźnionego przedszkola

Warsztaty „ Pierwsza pomoc”

Warsztaty z robotyki

Wróżby andrzejkowe

Te i wiele innych wydarzeń umilało nam i czyniło ciekawym
czas spędzony w przedszkolu. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące też
będą obfitowały w jeszcze ciekawsze wydarzenia.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Życzą
Dyrektor, Pracownicy i Dzieci
z Samorządowego Przedszkola
nr 58 w Krakowie
Numer gazetki przygotowały Alina Rębacz, Wiesława Malik z
nauczycielkami.

