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Nasze przedszkole powstało 40 lat temu, 1 marca 1977 roku.
Budynek został zaadoptowany po zlikwidowanej Fabryce Ultramaryny. W tym numerze:
Ponieważ
przedszkole
otoczone
jest
starymi drzewami,
z przewagą kasztanowców, w 1999 roku powstał projekt folderu
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promującego przedszkole. Na sesji Miejskiej Rady w dniu 25.04.2002,
po rozstrzygnięciu konkursu, zatwierdzono pełną nazwę naszej placówki:
Przedszkole Miejskie nr 4 "Pod Kasztanem"
W ciągu tych lat wiele się wokół nas zmieniło.
Starania i zabiegi obecnej Pani Dyrektor, Barbary Bittel, doprowadziły
do licznych zmian. Przedszkole zyskało nową szatę– zmodernizowano
kuchnię, rozbudowano budynek o nową salę zabaw i salę rekreacyjną,
na której odbywają się liczne zajęcia z dziećmi (zajęcia rytmiczne,
gimnastyki korekcyjnej, i koncerty), a także spotkania integracyjne.
Na bieżąco modernizowany jest też ogród.
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AKCJE CHARYTATYWNE
Nasze Przedszkole bierze aktywny udział w licznych akcjach charytatywnych. W tym roku
szkolnym zaangażowaliśmy się w następujące zbiórki:
ZBIÓRKA PLUSZAKÓW
Nasze

Przedszkole

RATOWNIKIEM!".

W

dołączyło

tej

akcji

do

akcji

wspieramy

"Twój

pracę

MIŚ

strażaków

może
i

zostać

ratowników,

którzy niejednokrotnie ratują życie i zdrowie ludzi, także tych najmłodszych. Strażacy,
chcąc pocieszyć dzieci poszkodowane w wypadkach, obdarowują je MISIAMI. Taki Miś może
ukoić dziecięce łzy, powstrzymać strach i sprawić, by na twarzy zagościł uśmiech- może zostać prawdziwym MISIOWYM RATOWNIKIEM! Dzięki tej akcji zostało zebranych 4 worki
pluszaków, które zostały dostarczone do Komendy Straży Pożarnej w Pruszkowie.
ZBIÓRKA MAKULATURY I BATERII
Wszyscy wiemy, jak ważne jest nasze środowisko. Uwielbiamy włączać się w akcje mające na celu jego dobro. Taką właśnie inicjatywą była zbiórka makulatury i baterii. Nasze
przedszkole zajęło w zbiórce makulatury pierwsze miejsce w Pruszkowie!!!
GÓRA GROSZA


W tym roku szkolnym podjęliśmy się ponownie zbiórki groszy w ramach akcji "Góra
Grosza". W tym roku zebraliśmy prawie pięć kilogramów jedno- i dwu- pięciogroszówek!

Oprócz

wyżej

wymienionych

akcji

Przedszkole angażuje się do innych projektów
pomocy innym, jak np.. „I Ty możesz zostać św.
Mikołajem”,

podczas

którego

oddawaliśmy

nadwyżkę produktów spożywczych, czy „Wigilia
dla zwierząt”, gdzie zbieraliśmy pożywienie
i

akcesoria

niezbędne

dla

podopiecznych

schroniska w Milanówku.
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PROJEKTY I PROGRAMY
Nasze przedszkole jest nowoczesną placówką, w której nauczyciele poszukują nowych
rozwiązań, wprowadzają innowacje i prowadzą różnorodne projekty edukacyjne. Możemy
poszczycić się wieloma rozwiązaniami, które u nas funkcjonują od lat, a nadal są postrzegane
jako nowość w naszym mieście.


Sześciolatki realizują innowację pedagogiczną „Witamy w Szachogrodzie”. Edukacja
przez szachy pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności dzieci i przyswajać
treści zawarte w Nowej 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 zajęciom przedszkolakom została stworzona szansa
zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności poprzez praktyczne działanie.


Nasze Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez
Fundację

Państwo

Obywatelskie

oraz

Komitet

Honorowy-

„Bezpieczne

dziecko–

bezpieczne przedszkole”, którego celem było wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym
nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw,
w kontakcie z przyrodą, w tym– zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego,
w kontaktach z osobami obcymi etc.


Prowadzimy program

„Bohater

Tygodnia”,

który uczy

dzieci właściwych

relacji

międzyludzkich. Każdego tygodnia jedno dziecko z grupy jest głównym bohaterem.
W program zaangażowani są również rodzice, którzy przychodzą na spotkania z dziećmi,
czytają książki i opowiadają o swojej pracy. Wychowankowie dzielą się z innymi
informacjami na swój temat, na temat swojej rodziny, przyzwyczajeń, zachowań.


Bierzemy udział w licznych projektach ogólnopolskich. Jednym z nich jest Akademia
Aquafresh, czyli największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej, gdzie
prowadzone są zajęcia edukacyjne z dziećmi, mające na celu wytworzenie w nich nawyku
regularnego mycia zębów i tym samym zapobieganiu próchnicy, która stanowi znaczący
problem w Polce. Ponadto realizujemy program profilaktyki zdrowotnej „Czyste powietrze
wokół nas”, prowadzony przez PSSE w Pruszkowie.



Przeprowadziliśmy innowację pedagogiczną „Przedszkolny Globtroter”, gdzie dzieci
pięcioletnie zapoznały się z głównymi miejscami użytku publicznego. Celem było budzenie
uczuć oraz utożsamiania się ze środowiskiem lokalnym.

KWIECIEŃ
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Hymn Przedszkola Miejskiego nr 4 „Pod Kasztanem”
Są w Pruszkowie wysokie wieżowce,
Są też parki i długie ulice.
Tyle domów, i mieszkań, i ludzi,
Że paluszków nie starczy, by zliczyć.
Ale jedno jest przedszkole „Pod Kasztanem”,
To przedszkole, w którym zawsze jest wesoło!
Tu gdzie każde dziecko tuli się do dziecka,
I gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka!
Są przedszkola z betonu i stali,
Sale w nich są wesołe jak słońce.
A w ogródku huśtawki, przeplotnie,
Karuzele z wiatrem tańczące.
Ale jedno jest przedszkole „Pod Kasztanem”,
To przedszkole, w którym zawsze jest wesoło!
Tu gdzie każde dziecko tuli się do dziecka,
I gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka!
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