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Na zbliżające się Święta pragniemy
złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz
realizacji osobistych zamierzeń!
DYREKTOR,
NAUCZYCIELKI
oraz PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
PM nr 4 „Pod Kasztanem”

AKTUALNOŚCI
W grudniu zawsze jest mnóstwo wesołych spotkań! W tym roku wszystkie dzieci spotkały się ze swoimi rodzicami i Paniami w
przedszkolu, aby przygotować się do świąt: Grupa I ozdabiała bombki, Grupa II ubierała choinkę, Grupa III stroiła pierniki, a Grupa V
tworzyła łańcuch choinkowy. Jednakże wszyscy, jak co roku, czekamy z niecierpliwością na Jasełka, które w tym roku wystawiają Starszaki, czyli Grupa IV, w piątek 16 grudnia!
W piękny poranny grudniowy dzień, dzieci z naszego przedszkola wypatrywały gościa, nasłuchiwały jego kroków i dźwięku dzwoneczków. Radości nie było końca gdy Go ujrzeli- w pięknym, czerwonym stroju i z wielkim workiem. Przedszkolaki przywitały go wierszykami oraz piosenkami, przygotowanymi specjalnie na tę okazję.
Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze. A po wspólnej zabawie dzieci otrzymały niespodzianki!
Odwiedzili nas również przedstawiciele Filharmonii! Wystąpili
z przedstawieniem „WIGILIJNE ŚWIATŁO BETLEJEMSKIEJ
GWIAZDY”, dzięki któremu poznaliśmy obój.
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Diagnoza przedszkolna
Diagnoza
Jesteśmy świeżo po przekazaniu Rodzicom informacji dotyczących gotowości szkolnej dzieci 5 – i 6 – letnich. Aby
pomóc naszym dzieciom w przygotowaniach do nauki szkolnej polecamy ćwiczenia rozwijające spostrzeganie wzrokowe. Istnieje szereg ćwiczeń, które można wykonywać w domu, jak i w przedszkolu. Na pewno wielu rodziców czy nauczycieli posługuje się tymi ćwiczeniami na co dzień, nie będąc w pełni świadomym, jak wiele obszarów one rozwijają.
Oto kilka przykładów ćwiczeń:
Szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami
Zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia.
Układanie obrazka z pociętych części.
Układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych.
Segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt.
Układanie historyjek obrazkowych. Opis obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń.
Lepienie z plasteliny lub formowanie z drutu liter.
Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą (np. odczytanie wyrazów posiadających literę „k”.
Uzupełnianie brakujących liter w wyrazach.
Domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków.
Domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab.
Kalkowanie.
Powyższe ćwiczenia mogą być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dzieci. Ćwiczenia chętnie wykonywane przynoszą więcej pożytku niż długie ślęczenie nad książką.

Zimowe zagadki
Kto czerwony worek dźwiga

Choć rośnie zwykle w skromnej zieleni,

i na saniach w nocy śmiga?

dziś tysiącem ozdób radośnie się mieni.

Co to jest za dziwny święty,

Światełka ją zdobią i długie łańcuchy,

co rozdaje nam prezenty?
Cztery nogi, piękne rogi,
a na szyi dzwonek.
Ciągnie sanie Mikołaja w wigilijny dzionek.

a pod nią jest szopka i małe pastuchy.
Od Mikołaja je dostajemy
i pod choinką odnajdujemy.
Gdy tylko skończy się wieczerza
każdy z radością po nie zmierza.

W niej dzieciątko w świętą noc

Pięknie zdobią choinkę.

tuliła Maryja.

Są małe albo duże,

Wraz z maleństwem, tam na sianku,

okrągłe, delikatne i kruche w swej naturze.

nadzieja się zrodziła.
W kącie stoi ustrojona jak dama na bal,
a my wiemy, że po świętach rozebrać ją żal...
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Dzielimy się nim w Wigilię,
gdy pierwsza gwiazdka zaświeci.
Łamią się nim dziadkowie, rodzice oraz dzieci.
Kasztanowe Wieści

Witamy w Szachogrodzie!
W naszym przedszkolu IV grupa rozpoczęła Innowację Pedagogiczną „Witamy w Szachogrodzie”. Wierzymy, że wczesna edukacja poprzez
szachy pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać
umiejętności dzieci i przyswajać treści zawarte
w Podstawie Programowej. Jest to rozwijanie
umiejętności matematycznych, określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni
przestrzennej, logicznego myślenia. uważnego
słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji, a także kształtowanie postawy, wzorców zachowań i tworzenie systemu wartości. Dzięki planowanym zajęciom przedszkolakom zostanie stworzona szansa zdobycia nowych
doświadczeń i umiejętności poprzez praktyczne
działanie. Cele ogólne to m.in.: wspomaganie
wszechstronnego rozwoju dziecka, zwiększenie
umiejętności matematycznych (szczególnie w
zakresie: logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów) i
rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości
oraz wiary we własne możliwości!
O innych działaniach, w których uczestniczą Państwa dzieci przeczytacie na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Programy”!

Idzie zima, sen zimowy jest krzepiący, smaczny, zdrowy.
Tytuł ten jest zaczerpnięty z wiersza pt. “Miś” Czesława Janczarskiego. Zbliża się pora, gdy
niektóre gatunki zwierząt np. nietoperze, susły, niedźwiedzie, zwierzęta zmiennocieplne:
owady, pająki, wije, także płazy i gady nie są w stanie funkcjonować w niskich temperaturach, dlatego każde z nich na swój własny sposób zabezpiecza się przed zimnem. Gdy słyszymy hasło „sen zimowy”, pierwszym zwierzęciem jakie przychodzi nam na myśl najczęściej
jest niedźwiedź. Od misia zacznijmy poznawanie ssaków, które przesypiają zimę. Najczęściej spotykanym niedźwiedziem w Polsce jest niedźwiedź brunatny. Zamieszkuje on górskie
lasy, znajduje schronienie w pieczarach, zaroślach i wykrotach. W swej kryjówce zwanej
gawrą zimuje długo, lecz nie zapada w całkowite odrętwienie i od czasu do czasu się budzi. W
okresie zimy, od grudnia do lutego samica rodzi od 2 do 4 młodych, które przez pierwsze 4
tygodnie są ślepe. Małe wychodzą po raz pierwszy na powietrze wiosną.
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piszę w upominków sprawie,
bo to ważna przecież kwestia,
a ja bym zapomniał prawie.
Wszystko dobrze przemyślałem
i choć Cię to zaszokuje,
z całą świadomością piszę,
że ja nic nie potrzebuję.
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Może tylko, żeby Święta
spędzić w gronie mej rodziny
i by w szczęściu i miłości
upłynęły te godziny.
Bo rodzina jest ważniejsza
niż prezenty i słodycze,
Więc- by w Święta jej nie brakłosobie oraz innym życzę.
Monika Pyżanowska

Gumowe ucho nadaje!
W grupie III rosną prawdziwi komplemenciarze. Jeden chłopiec podchodzi do nauczycielki i
patrząc jej głęboko w oczy, mówi: „Ładne ma Pani brwi pod oczami!”
Na zajęciach jeden z chłopców bardzo przeszkadzał innym , więc przeprasza, a Pani mówi:
Dobrze, ostatnia szansa dla Ciebie, kolego! Po skończonej pracy wracają do Sali i jeden z wychowanków opowiada, jak był u dziadka na wsi, gdzie jedna z kur była chora i dziadek musiał
ją zabić. Chłopiec pyta kolegi: A nie mógł Twój dziadek dać jej ostatniej szansy? Pytany odpowiada: Miała ostatnią szansę i ją zmarnowała. Do tej pory na zajęciach dodatkowych nie ma
problemów z wychowankiem.
Przy obiedzie nauczycielka pyta dziecka:
-Dlaczego nie pijesz kompotu?
-Bo on jest ofujny!!- odpowiada chłopiec.

