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Każdy z Was mi przyzna rację,

DZIECIOM,

że najlepsze są wakacje,

ICH RODZICOM I OPIEKUNOM,

można jechać na Mazury
lub nad morze albo w góry.
Można w lesie biwakować
i w namiocie przenocować,
można w cieniu odpoczywać

ŻYCZYMY WAKACYJNYCH RADOŚCI:
SŁOŃCA, PODRÓŻY, BEZPIECZNYCH
PRZYGÓD, ODPOCZYNKU
I DUŻO ZABAWY

lub w jeziorze "żabką" pływać.

ORAZ BEZPIECZNEGO POWROTU

Można też całymi dniami

DO PRZEDSZKOLA WE WRZEŚNIU!

kopać piłkę z kolegami,
można z tatą łowić ryby
albo w lesie zbierać grzyby.
Można sobie leniuchować,
nocą gwiazdy obserwować,
można także długo spać
bo nie trzeba rano wstać.
Powróciłem już z biwaku
było "super" mówię Wam,
piękną, lśniącą , złotą rybkę
wyłowiłem z wody sam.
Była jeszcze bardzo mała,
myślę, że prosiła mnie
bym zostawił ją w jeziorze
bo bez mamy jest jej źle.
Wypuściłem ją do wody
mówiąc jej : do zobaczenia,
myśląc, że jak rybka z bajki
spełni moje trzy życzenia.
Dwa życzenia się spełniły:
odwiedziłem już Mazury,
teraz wspólnie z rodzicami!
Janczarski Cz.
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POŻEGNANIE!
Jak szybko minął nam rok szkolny!
Wydawałoby się, że dopiero wczoraj
wieszaliśmy nowe dekoracje jesienne, a tu
już coraz goręcej i przyszło nam pożegnać
się na wakacje! W tym roku przedszkole
pracuje do 30 czerwca i zamyka swoje
podwoje, aby z nową werwą otworzyć drzwi
wraz z 1 września. Zanim jednak schowamy
wszystkie zabawki i książki do szafy,
to pożegnamy starszaki, które pójdą w tym
roku do szkoły. Szybko minął nam czas
z Wami, pełen radości i wzruszeń. Życzymy
Wam samych sukcesów w szkole, życia
pełnego odkryć, wiedzy i zabawy! Wierzymy, że przyjdziecie do przedszkola, aby
odpowiedzieć nam o swoich sukcesach!
Do zobaczenia!
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CO SIĘ DZIAŁO W ROKU SZKOLNYM 16/17?
Rok szkolny 2016/2017 obfitował w spotkania, wycieczki i uroczystości. Wszystkie
wspomniane imprezy starałyśmy się uwiecznić na zdjęciach i zostały one umieszczone na stronie
internetowej

przedszkola

(www.przedszkolepodkasztanem.pl).

Powspominajmy

jeszcze

raz,

czego mieliśmy okazję dokonać:
 W rocznym planie pracy naszym priorytetem było upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
W ramach tego tematu rozpoczęliśmy program „Zaczytane przedszkole” oraz „Cała Polska czyta
dzieciom”.
i

Czytaliśmy

Ogólnopolskiego

wychowankom

Tygodnia

Czytania

podczas
Dzieciom.

Ogólnopolskiego
Przygotowaliśmy

Dnia

Głośnego

przedstawienie

Czytania
z

okazji

Międzynarodowego Dnia Kropki, w którym wystąpili pracownicy naszego przedszkola. Stworzyliśmy
Punkt Wymiany Książek, gdzie można było oddać książkę przeczytaną i zabrać tą, którą chciało się
przeczytać. Zwiedziliśmy Bibliotekę dla Dzieci, a także zaprosiliśmy Bibliotekarkę do nas,
aby opowiedziała o swojej pracy i przeczytała swoją ulubioną pozycję. Dzieci brały udział w Konkursie
Bajkowym. Cyklicznie rodzice z różnych grup czytali swoim dzieciom podczas poobiedniego
odpoczynku. Również w ciągu dnia bardzo często sięgaliśmy po pozycje książkowe w naszych salach.


Braliśmy udział w licznych konkursach, tych zorganizowanych w naszej gminie oraz

ogólnopolskich. Jesteśmy dumni z otrzymania certyfikatu „Bezpiecznego Przedszkola”. Wystąpiliśmy
na Festiwalu Przedszkolaków. Braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie „Sprintem do Maratonu”,
a także na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. Dzięki zaangażowaniu wszystkich rodziców
i pracowników wygraliśmy pierwsze miejsce w Zbiórce Makulatury i czwarte w Zbiórce Baterii!
 Cyklicznie wyjeżdżaliśmy na różne wycieczki i spotkania. Obejrzeliśmy film animowany w kinie.
Pojechaliśmy na wycieczkę do warszawskiego ZOO. Byliśmy na Pikniku z okazji Dnia Dziecka
u Państwa Majewskich. Zwiedziliśmy siedzibę Mazowsza i obejrzeliśmy spektakl z udziałem tancerzy
i solistów zespołu. Zobaczyliśmy Komendę Powiatową Straży Pożarnej, a także inne miejsca
użyteczności publicznej. Odwiedzali nas wyjątkowi Goście: Straż Miejska, Policja, Sportsmenka
związana z Triathlonem, Programista, Bibliotekarka, Lekarka, Pielęgniarka, ekspert od płazów i inni.
Dzięki ich wykładom wiele się nauczyliśmy i na długo ta wiedza zostanie nam w pamięci.
 Oprócz wymienionych atrakcji obchodziliśmy ponadto 40– lecie Przedszkola! Z tej okazji był
wspaniały tort i moc atrakcji. Ponadto spotkaliśmy się z Państwem podczas „Pasowania
na Przedszkolaka”, Spotkań przy Choince, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty oraz Olimpiady
Przedszkolaka, gdzie zespół rodziców z grupy III przeprowadził liczne atrakcje sportowe w ogrodzie
przedszkolnym.
Cieszymy się, że mogliśmy z Państwem i z Państwa dziećmi dzielić te niezwykłe emocje i wzruszenia!
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LEKTURY NA WAKACJE
Wakacje to taki okres, kiedy rodzice mają czas na nadrobienie swoich zaległości
lekturowych, ale także kiedy mogą wreszcie w spokoju usiąść ze swoimi dziećmi i z nimi
poczytać. To same korzyści: pozwala rodzicom wrócić do lektur z dzieciństwa i na nowo odkryć
przygody ukochanych bohaterów, można też zobaczyć, co nowego w literaturze dziecięcej. Wspólne
czytanie daje w końcu szansę na nawiązanie więzi między rodzicami i dziećmi, która czasami
w ferworze przedszkolno-zawodowym ulega osłabieniu.
Przygotowaliśmy dla was (subiektywny) wybór pięciu najlepszych książek dla dzieci na lato.
1. Mały Książę, Antoine de Saint Exupery
Do "Małego Księcia" nie trzeba nikogo przekonywać. Również fakt, że można obejrzeć
ekranizację „Małego Księcia” jest dobrym powodem do tego, aby sięgnąć po tę nieśmiertelną klasykę
i zobaczyć, czy znajdziemy w niej coś, czego do tej pory nie odkryliśmy, a może
nasze dzieci rzucą nowe światło na tę znaną historię. Ale pamiętajcie! Najpierw książki,
potem film!
2. i 3. Dawid & Larisa oraz Biuro detektywistyczne Lassego i Mai
Powieści kryminalne to naszym zdaniem świetna lektura na lato. Dlaczegóżby nie
zarazić miłością do tego gatunku dzieci? Oczywiście nie polecamy czytania im krwawych
skandynawskich kryminałów– sugerujemy zacząć od czegoś łagodniejszego, ale pozostającego
w klimacie naszych północnych sąsiadów. Książki o parze Lasse i Maja napisane są prostym językiem,
idealnym dla początkujących czytelników i wspierają się ilustracjami, które mogą zawierać wskazówki
o dalszym przebiegu fabuły. Pozycje te mogą być nie tylko ciekawą rozrywką, ale także pomocą
w ćwiczeniu czytania.
4. Pod ziemią, pod wodą, Aleksandra i Daniel Mizielińscy
Jeśli Wasze dzieci mają zacięcie naukowe, to warto podrzucać im interesujące lektury, które
pozwolą rozwinąć pasję i nauczą ich nowych rzeczy, którymi będą mogły się chwalić w przedszkolu,
a później w szkole. Książka Pod ziemią, pod wodą to dwustronny album Aleksandry i Daniela
Mizielińskich. Książka ta zabiera dzieci (i ich rodziców) pod powierzchnię Ziemi, a co ciekawe można
zacząć ją czytać od dowolnej strony – i tak zawsze dotrze się do wnętrza.
5. Dlaczego oczy kota świecą w nocy? I inne sekrety świata zwierząt, Dorota Sumińska
Świetną pozycją dla głodnych wiedzy dzieci jest książka Doroty Sumińskiej. Pisarka znana jest ze
swojego zamiłowania do zwierząt, a jej książki pełne są interesujących faktów i zabawnych anegdot.
Tym razem, w przepięknie ilustrowanej przez Joannę Żero książeczce, zebrała pytania, które zadają
chyba wszystkie dzieci i odpowiedziała na nie w ciekawy i wyczerpujący sposób. Z książki można
dowiedzieć się m.in. ile kropek ma biedronka, czy kot zawsze spada na cztery łapy i gdzie zimują raki.
Podejrzewamy, że dla większości rodziców niektóre odpowiedzi będą równie odkrywcze, co dla ich
pociech.
Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy wszystkich do sięgnięcia po książkę w czasie wakacji…
W końcu im wcześniej dzieci nauczą się czerpać radość z obcowania z książkami, tym lepiej. Was
(i nas) wszak nie trzeba przekonywać, że "czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła".

CZERWIEC

Str. 3

Gazetkę redagują:
Barbara Bittel
Olga Bylicka
Marzena Głowacka– Zając

PM Nr 4 "Pod Kasztanem"
05-800 Pruszków
ul. Bolesława Prusa 27
Tel.: 22-758-89-29
Faks: 22-758-89-29
e-mail:podkasztanem4@interia.pl
www.przedszkolepodkasztanem.pl

GUMOWE UCHO NADAJE...


Dwie dziewczynki rozmawiają przy stole. Jedna mówi: Mój tata mówi, że ty to jesteś miła
ale T. to franca jest!



Nauczycielka puściła płytę „Pan Kleks i inne bajki”. Rozpoczyna się piosenka „Na tapczanie
siedzi leń”, a O. krzyczy: Śpiewają piosenkę o moim tacie!



W jednej z grup dzieci kolorują. Nagle S. mówi: Już nie mam siły. Na to H. rezolutnie
stwierdza do Pani: On ma na wszystko siłę ale nie do kolorowania, prawda?



W grupie IV zdenerwowany chłopiec mówi do swojej koleżanki: Czy ty w ogóle masz
pojęcie o sarkazmie? „Nie, a ty wiesz?”- odpowiada dziewczynka. „Matka mnie codziennie
nim częstuje!”- odburkuje chłopiec. „Proszę Pani, a ja nigdy nie jadłam sarkazmu!”- skarży
się dziewczynka.



Zabawa, podczas której dzieci chodzą, jak nauczycielka gra, a chowają się podczas pauzy.
Nagle słychać skargę: Proszę Pani, a jak O. był na wolności to biegał!!!



Na zajęciach rozmowa o wiośnie. Pani pyta, co dzieje się ze zwierzętami. Dzieci mówią, że
budzi się jeż, niedźwiedź. „A co z wiewiórką?”- pyta nauczycielka. „Ona wychodzi
z dziupli, rozgląda się…”- rozpoczyna M. „I co, M? Co robi później?”- pyta wychowawczyni.
„Idzie spać z powrotem”- kończy dziewczynka.



Po zakończonym posiłku dzieci idą do łazienki, aby umyć zęby. Nauczycielka właśnie
stosuje płyn do płukania ust, kiedy widzi, że jeden z chłopców jej się przygląda. Moja
babcia też ma taki płyn do zębów- mówi chłopiec w odpowiedzi na jej pytające spojrzenie–
Tylko niebieski i wlewa go szklanki.



Proszę Pani, a M. nasiusiał w łazience na podłogę– skarży jedno z dzieci. Nauczycielka
bierze chłopca za rękę, prowadzi do toalety i pyta: Ty to zrobiłeś? Nie, nie ja!- odpowiada
skruszony M i pokazuje na sąsiednią kabinę– bo ja byłem w tamtej komnacie!
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