
NIEPUBLICZNE NAUKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE MINI COLLEGE W KIELCACH

MINI WIEŚCI
NR 7/201 7 KWIECIEN

W NUMERZE:
- PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH
- WYCIECZKA DO RADIA
- WYCIECZKA DO TEATRU
- BAJKA TERAPEUTYCZNA
- WAŻNY TEMAT: PRAWA DZIECKA!
- URODZINKI , URODZINKI !



MINI SŁOWO

OD REDAKCJI

Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki!

mijający miesiąc to szczególny świateczny, wielkanocny czas. U nas w przedszkolu również
miały miejsce przygotowania - dzieci tworzyły pisanki, przygotowały sałatkę, odbył się
kiermasz. W tym numerze m. in. relacje z wycieczek do radia i teatru, relacje z naszych grup.
Poruszamy w tym numerze ważny temat - Prawa dziecka! Przygotowaliśmy także mini zadanie
i kolorowankę. Wszystkim dzieciom, które obchodziły urodziny życzymy uśmiechu na każdy
dzień, wspaniałych przyjaciół, dużo zabawek i szcześcia! Dziękujemy za pieniążki, które
przeznaczają Państwo na kupno gazetki. Za zebrane pieniążki z dwóch numerów kupil iśmy
dwa tomki, namiot indiański i tunele, które będą przydatne do zabaw na świeżym powietrzu.
przed nami kolejny miesiac pełen przygód, radosci, czas rodziny. Zapraszamy na Dzień
Rodziny, ktory odbedzie sie w naszym przedszkolu 26 maja :-) Redaktor naczelna Ewelina
Brzyszcz

MINI OGŁOSZENIA
1 7 maja - przedszkolaki odwiedzają Instytut Biologi i UJK
31 maja - SPORTOWY DZIEN DZIECKA

GRUPA I GRUPA II GRUPA II I

08.05. DZIEŃ
BIBLIOTEKARZA
(wycieczka do bibl ioteki UJK
w Kielcach)
9 maja- Dzień Strażaka
1 2.05. NASZE MOZAIKI
1 5.05. ROBIMY KANAPKI
(dzieci przynoszą produkty,
deski)
1 8.05. DZIEŃ MUZEÓW
22.05. DZIEŃ KOLORU
BIAŁEGO (dzieci zakładają
ubrania w kolorze BIAŁYM)
26. 05. DZIEŃ RODZINY
(dzieci przedstawią
przygotowany przez siebie
program artystyczny)

5 maja- Dzień koloru
fioletowego
8 maja – Dzień Bibl iotekarza.
(wycieczka do bibl ioteki,
dzieci przynoszą podpisane
książki do przedszkola)
9 maja- Dzień Strażaka

1 2 maja- Robimy pyszne
galaretki
22 maja- Dzień kosmosu.
(przynosimy małe kartonowe
pudełka)

26 maja- Uroczystość z
okazji Święta Rodziny

08.05. DZIEŃ
BIBLIOTEKARZA (wycieczka
do bibl ioteki UJK w Kielcach)
4 maja- Dzień Strażaka
1 6 maja ROBIMY SAŁATKĘ
OWOCOWĄ (dzieci
przynoszą ulubione owoce,
miseczki, deski do krojenia)
22.05 DZIEŃ KOSMOSU
(dzieci przynoszą pudełka,
butelki)
26.05 DZIEŃ RODZINY
(dzieci przedstawią
przygotowany przez siebie
program artystyczny)
30.05 DZIEŃ KOLORU
SZAREGO (dzieci zakładają
ubrania w kolorze SZARYM)



MINI PRZYGOTOWANIA ŚWIĄTECZNE W NASZYCH GRUPACH

Na stole święcone, obok baranek,
a także koszyczek pełen pisanek.
Wiosenne bazie stoją w wazonie,
Podczas Wielkiej Nocy miłość w sercach płonie

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY!



MINI CHWILE Z NASZYCH GRUP

GRUPA PIERWSZA
WYCHOWAWCA AGATA GAŁKA

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
AGNIESZKAWISNIEWSKA

Błyskawica, grzmot!

Pada, pada deszcz
Wieje, wieje wiatr
pada, pada pada deszcz
Wieje, wieje wiatr

Błyskawica , grzmot
Błyskawica, grzmot
A na niebie kolorowa tęcza”

Błyskawica , grzmot
Błyskawica, grzmot
A na niebie kolorowa tęcza”



GRUPA DRUGA
WYCHOWAWCA Katarzyna Józefowicz
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Ewelina

Brzyszcz

TRA , LA ,LA DLA MAMY

I. Moja mama jest kochana,
Moja mama wszystko wie
Kiedy do mnie się uśmiecha
Tak zaśpiewam jej:

Ref. Tra la la , tram pam pam
najpiękniejszą mamę mam
Tra la la , tram pam pam
Zaraz buzi mamie dam.

I I . W domu, w sklepie, na spacerze,
Z mamą nigdzie nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
Tak zaśpiewam jej:

Ref. Tra la la , tram pam pam
najpiękniejszą mamę mam
Tra la la , tram pam pam



GRUPA TRZECIA

WYCHOWAWCA JAGODAWODECKA

Moja wesoła rodzinka

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest naj lepszym przyjacielem!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,



WYCIECZKA DO TEATRU LALKI I AKTORA
'KUBUŚ"



BAJKA TERAPEUTYCZNA
TOMEK I JEGO ZŁOŚĆ

– Przedstawiam Tomka, który rozwiązał zagadkę złości. Czym ona jest? Co z nami robi?
Dlaczego jest tak głośna i nieprzyjemna? I najważniejszeG jak sobie z nią poradzić?
Nad domem małego Tomka właśnie zachodziło słońce, a okoliczne ptaki zlatywały się na
gałęzie drzew, aby zapaść na nich w spokojny sen. Tomek zwykle o tej porze również układał
się do snu. Tego dnia jednak wyjątkowo źle się czuł. Wszystko przez to, że jeszcze przed chwilą
bardzo się złościł, krzyczał na mamę, kopał zabawki i rzucał kredkami po całym pokoju. W tej
złości powiedział nawet swojemu tacie, że go nie lubi. A przecież to nieprawda. Tomek bardzo
kochał mamę i tatę, a teraz oni byl i przez niego smutni. Lubił też swoje zabawki, ale niestety po
takim zachowaniu kredki się połamały, a autka porysowały o kant stol ika. Tomek nie mógł
zasnąć bo bolała go głowa, a serce wciąż biło bardzo mocno. Tak bardzo chciał wiedzieć, co
takiego wydarzyło się w jego ciele, co kazało mu tak się zachowywać. Smutny chłopiec
wyciągnął z szafy stare pudełka po zabawkach i zbudował z nich robota. Połamanymi kredkami
udało mu się narysować robotowi oczy i buzię. Przed snem postawił robota na szafce tuż obok
swojego łóżka i w myślach cichutko prosił i rozwiązanie tej zagadki. Gdy wydawało mu się, że
już smacznie zasypia, usłyszał cichy głos.
-Tomku, Tomku, otwórz oczy i popatrz tutaj.
Okazało się, że z nocnego stol ika woła go pudełkowy robot. Na jego brzuchu pojawił się ekran,
a narysowana kredkami buzia ruszała i się i mówiła.
-Za chwilę na ekranie będziesz mógł zobaczyć, co działo się dziś w twoim ciele.
Tomek szybko zrozumiał, że spełniło się wypowiedziane przed snem życzenie. Usiadł wygodnie
i z wypiekami na buzi zaczął się przyglądać ekranowi na pudełkowym robocie.
Na początku zobaczył tam scenę, która wydarzyła się dziś rano w piekarni. Tomek poszedł kupić
bułki, ponieważ chciał przygotować śniadanie dla mamy i taty. Kiedy już wybrał najsmaczniejsze
i najświeższe, okazało się, że nie może ich kupić, ponieważ zgubił po drodze pieniądze. Pewnie
wypadły mu z kieszeni gdy spieszył się na przejściu dla pieszych. Smutny i zły Tomek rzucił na
podłogę papierową torebkę, do której miał zapakować bułki i kopnął ją w kąt piekarni. Na to
usłyszał głos pani sprzedawczyni:
– Chłopcze, co to za zachowanie, natychmiast przestań i wyjdź ze sklepu.
Tomek nie zdążył nawet wytłumaczyć pani co się stało. Na ekranie pudełkowego robota
pokazało się w tym czasie serce Tomka, które zaczęło bić szybciej niż zwykle, na dodatek
zdawało się, że trochę nierówno. Krew w żyłach popłynęła tak szybko, że zrobiły się one
ogromne i spuchnięte, a w mózgu zaświeciło się mnóstwo światełek, które zaczęły mrugać
intensywnie jedno po drugim. Najdziwniejsze było jednak to, że tuż pod sercem pojawiła się
mała, zielona plamka. Tomek nie miał pojęcia co to takiego.Pudełkowy robot pokazał na ekranie
kolejną sytuację. Tym razem Tomek był w szkole na lekcji plastyki. Pani poprosiła ich o
namalowanie najpiękniejszego wspomnienia z wakacji . Chłopiec postanowił namalować zachód
słońca, który tak bardzo mu się spodobał, gdy był z rodzicami nad morzem. Obraz był już prawie
gotowy, ale trzeba było jeszcze zmieszać farbę czerwoną z żółtą, aby uzyskać ten niesamowity
kolor. Tomek robił to bardzo ostrożnie, ale mimo wszystko niechcący zamoczył koniec pędzelka
w czarnej farbie i na obrazie pojawiła się ciemna plama. Tomek tak bardzo się starał, a teraz
wiedział, że pani z pewnością nie spodoba się jego dzieło. Zdenerwowany rzucił na stół pędzel,
który uderzył w kubeczek i wylał cała wodę. Zanim zdążył wytłumaczyć pani dlaczego tak się
stało, usłyszał:



-Tomku, co to za zachowanie! Proszę natychmiast posprzątać i usiąść na karę na
krzesełku z tyłu sal i .
Pudełkowy robot znów pokazał na ekranie co w tym czasie działo się w ciele Tomka.
Serce znów zabiło mocniej, krew zaczęła pędzić w żyłach, a w mózgu migotało
mnóstwo świateł. Zielona plama pod sercem stawała się coraz większa, ale ani robot,
ani sam Tomek nadal nie wiedziel i czym ona jest. Po chwil i na ekranie wyświetl i ł się
obraz pokazujący popołudniową zabawę Tomka w domu. Budował on z klocków wielki
zamek z murem obronnym. Budowla była już prawie gotowa i Tomek już miał wołać
rodziców, by pochwalić się im swoim dziełem, ale okazało się, że do ukończenia dzieła
brakuje jednego klocka. Tomek szukał go przez chwilę, ale nie mógł znaleźć.
Pradwopodobnie wpadł pod szafę lub łóżko. Tomek był zawiedziony, że nie udało się
dokończyć zamku i nie może się pochwalić rodzicom. Rozzłoszczony kopnął
niedokończony zamek i wszystkie klocki rozsypały się po pokoju. Hałas usłyszał tata
Tomka, który przybiegł do jego pokoju i stanowczo powiedział:
-Tomku, nie wolno się tak zachowywać. Proszę mi oddać wszystkie swoje klocki.
Schowam je skoro nie potrafisz się nimi bawić. I natychmiast odejdź przemyśleć swoje
zachowanie!
Na ekranie pudełkowego robota znów pojawiło się bijące mocno serce, migoczące
światła i pędząca w żyłach krew. Widać było też zieloną plamę, jednak tym razem rosła
ona tak szybko, że po chwil i nie mieściła się już z małym ciele Tomka i musiała
wydostać się na zewnątrz. To właśnie wtedy chłopiec zaczął głośno krzyczeć, mówić
przykre rzeczy tacie, machać rękami, tupać, skakać, płakać. Dzięki pudełkowemu
robotowi mógł jednak posłuchać, co zielona plama ma mu do powiedzenia.
-AAAAAAA!! ! ! - odezwała się głośno- Jestem Zielona Złość i przez wszystkie dzisiejsze
wydarzenia jestem już tak wielka, że musiałam się wydostać i pokazać wszystkim. To
właśnie przeze mnie – przez Wielką Zieloną Złość tak krzyczałeś, tupałeś i kopałeś.
Tomek słuchał Wielkiej Zielonej Złości i doskonale rozumiał jej słowa. Bardzo chciał
jednak wiedzieć co mógłby zrobić, żeby złość nigdy więcej tak nie urosła.
-Jak mam sobie z tobą poradzić, nie chcę byś była taka wielka, nie lubię krzyczeć do
mamy i taty- mówił Tomek.
-Jest na to sposób- odpowiedziała Wielka Zielona Złość- Za każdym razem, gdy coś cię
dziś zdenerwowało, ja pojawiałam się tuż pod twoim sercem. Bardzo chętnie bym sobie
poszła, ale słyszałam tylko „przestań”, „odejdź”, „uspokój się”. Następnym razem, gdy
poczujesz złość i ktoś ci każe odejść bez słowa powiedz głośno „Poczekaj, posłuchaj
mnie” I wytłumacz dlaczego się zezłościłeś. Możesz mówić przy tym nieco głośniej,
możesz mieć groźną minę, zmarszczone czoło, zaciśnięte pięści, możesz, bo tak
właśnie wygląda złość. Pamiętaj, nikt nie może ci wtedy kazać odejść bez słowa. Ale ty
też musisz przestrzegać pewnej zasady. Nie wolno ci robić nic, co mogłoby kogoś
zranić. Wystarczy, że mocno ściśniesz coś w dłoni lub uderzysz pięścią w miękką
poduszkę, a zobaczysz, poczujesz się lepiej. Teraz już znikam, ale proszę, nie pozwól
mi więcej tak urosnąć.Tomek obudził się rano i dokładnie pamiętał wszystko co
zobaczył na ekranie pudełkowego robota oraz wszystko, co powiedziała mu Wielka
Zielona Złość. Nie był pewien czy działo się to naprawdę, czy tylko mu się przyśniło. To
jednak nie miało znaczenia. Słowa Wielkiej Zielonej Złości były tak mądre, że Tomek
będzie o nich pamiętał nawet gdyby okazały się tylko snem. Uśmiechnął się do
stojącego na szafce pudełkowego robota i wstał z łóżka, aby rozpocząć nowy dzień.
Gdy poczuje, że pod jego sercem pojawia się złość, będzie już wiedział co z nią zrobić.



MAMO, TATO MINI - MEGAWAŻNA SPRAWA!

PRAWA DZIECKA

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to
także człowiek tylko, że jeszcze mały. . . ”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był
dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i
wolności. Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka,
zwana również człowieczeństwem. W Konstytucj i Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest
ona w art. 30:
„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i
obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych”.
Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość, które są podstawą wszystkich
praw człowieka. Wolność oznacza to, że człowiek nie jest własnością kogokolwiek, posiada
wolną wolę, może samodzielnie podejmować decyzje i świadomie ponosić za nie
odpowiedzialność (dziecko uczy się tego w trakcie dojrzewania). Równość oznacza, że
każde dziecko ma takie same prawa i ma być tak samo traktowane przez wszystkich bez
jakiejkolwiek dyskryminacji .

Dlaczego wobec tego mówi się o prawach dziecka?
Otóż, ze względu na to, że człowiek przed i po urodzeniu (zwany dzieckiem) nie jest w stanie
funkcjonować samodzielnie, uznano, iż do pewnego momentu swojego życia musi
pozostawać pod opieką dorosłych.

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategori i na prawa:
osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo
do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów,
prawo do informacji ;
pol ityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu
swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do wyrażania własnych poglądów,
prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;
socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków
do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych warunków życia i
odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;
ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od
innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej,
czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.



MINI ZADANIE



KOLOROWANKA



MINI ZAJĘCIA

KARATE

DOGOTERAPIA



ZAJĘCIA NAUKOWE



URODZINKI , URODZINKI CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI!

STO LAT, STO LAT!!

ŻYCZENIA :)
ZDRÓWKA, DUŻO ZABAWEK,

UŚMIECHU :)

FILHARMONIAW PRZEDSZKOLU!



WYNIKI KONKURSU NA
NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ

WIELKANOCNĄ!

PIERWSZE MIEJSCE ex aequo
ZAJĘLI :

- MARIKA ZIACH - GRUPA I
- MICHALINA STRADOMSKA - GRUPA

II
- FILIP RZADKOWSKI - GRUPA II I

UWAGA KONKURS!
PORTRET MAMY! PORTRET TATY!

Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY ZAPRASZAMY DO
STWORZENIA PORTRETU SWOJEJ MAMY LUB SWOJEGO

TATY!

NA PRACE CZEKAMY DO 20 MAJA 201 7
PRACE NALEŻY SKLADAĆ U WYCHOWAWCÓW GRUP

CZEKAMY NAWSPANIAŁE, TWÓRCZE PORTETY!! !

KTO TY JESTES? POLAK MAŁY!

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.

- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.

- W jakim kraju?
W polskiej ziemi.

- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.

- Czym zdobyta?
- Krwią i bl izną.

- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.

- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.

- Czym ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię

- Coś jej winien?
- Oddać życie."



WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO RADIA FRASZKA
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ RADIA

11 KWIETNIA 201 7



MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW PIEKOSZOWIE

MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW ŁOPUSZNIE

W Piekoszowie miesiąc kwiecień
upłynął nam na przygotowaniach do
Świąt Wielkanocnych. Rozmawial ismy
o zwyczajach, każdy przedszkolak
zaprojektował koszyczek, w którym
zasiana została rzeżucha.
Dzieci przygotowały pyszności na stół
wielkanocny w postaci mazurków i
babek wielkanocnych, które z wielką
przyjemnością ozdabiały. Oczywiście
nie zapomniel iśmy także o tradycji
zdobienia jajek. Przedszkolaki przy
pomocy farby plakatowej oraz cukru
wykonały przepiękne kryształowe
jajeczka wielkanocne.

W Łopusznie w kwietniu przygotowywaliśmy się do
Świąt Wielkanocnych. Dzieci wykonywały
swiateczne prace plastyczne, zorganizowaliśmy
śniadanie wielkanocne. Gościl iśmy mamę Wiktori i i
Oskara, która upiekła z dziećmi pyszne babeczki.
Odwiedziła nas też mama Nikoli , która
przygotowała dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem
piasku kinetycznego.
Ważnym wydarzeniem w tym miesiącu był wyjazd
do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na przedstawienie
„Misiaczek”. Sztuka ta była połączona ze
spotkaniem z Aktorem. Miel iśmy też możliwość
wziąć udział w pokazie Planetarium.

MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA PRZY UL. STARODOMASZOWSKIEJ

Kwiecień w naszej placówce upłynął na
poznawaniu świątecznych rytuałów. Dzieci
uczyły się piosenek o wielkanocnym zajączku ,
siały rzeżuchę, ozdabiały pisanki,
przygotowywały wielkanocne upominki dla
swoich rodziców. Najmłodsze przedszkolaki na
jeden dzień zamieniła się w małych kucharzy i
z ogromną pasją ozdabiały świąteczne
babeczki. 21 kwietnia obchodzil iśmy również
święto ziemi. Dzieci przez cały tydzień uczyły
się jak dbać o przyrodę. Wspólnie z
najmłodszą grupą pielęgnowaliśmy nasze
grupowe drzewka zasadzone na placu zabaw.


