PAŹDZIERNIK 2021

GAZETKA PRZEDSZKOLNA „PUCHATEK” NR 156
MIESIĘCZNIK PRZEDSZKOLA NR 7 W ŚWIECIU DLA DZIECI I RODZICÓW

Październik to miesiąc spadających z drzew kolorowych liści,
kasztanów, żołędzi, czasem słońca, czasem deszczu, a bywa też tak, że bólu
gardła i kataru. Dbajmy o siebie, a jeśli już przeziębienie się przyplącze,
pozostańmy w domu, by nie zarazić innych. O jesiennym przeziębieniu
opowiada ten wiersz…

-

- Małgorzata Brandt PRZEZIĘBIENIE
Trzęsę się, jak galareta,
gardło boli mnie od rana,
z nosa kapie, jeść się nie chce syrop dała mi już mama.
Jestem mocno przeziębiony,
więc do łóżka się położę.
Jeśli nic się nie poprawi,
pani doktor mi pomoże.
Słuchawkami mnie osłucha,
potem mi przepisze leki.
Będę zdrowy za dni kilka przeziębienie nie trwa wieki.

W PAŹDZIERNIKU URODZINY OBCHODZĄ
PATRON NASZEGO PRZEDSZKOLA – KUBUŚ PUCHATEK
W październiku przypada rocznica pierwszego wydania w Wielkiej Brytanii
książki „Kubuś Puchatek", której autorem jest Alan Alexander Milne.
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Kacper B., Aleksander K.

Solenizantom śpiewamy wesoło STO LAT !!!

ĆWICZENIA Z MYŚLENIA
1.Pora kasztanów to okazja, aby świetnie się bawić
i uruchomić wyobraźnię. Lepiej poprosić dorosłych o pomoc
w zrobieniu otworków. Oto nasze propozycje. Udanej zabawy!

……………………………………….………………………………………

2.

„HELLO!” → KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Jest pochmurno.

Pada.

Wieje.

Jest słonecznie.

3. Rysuj po przerywanych liniach.

4. Pokoloruj liść, używając do tego jesiennych kolorów.

MAMO, TATO, CO WY NA TO ?

ABC WYCHOWANIA DZIECKA
Autor: Helena Ratka – Fejtko (prawnik, pedagog)
1. Zasada szacunku dla dziecka i uczenia go szacunku
dla innych.
2. Zasada cierpliwości dla dziecka i wyrozumiałości wobec
dziecka.
3. Zasada wyrabiania karności i posłuszeństwa w dziecku.
4. Zasada uczciwości i szczerości wobec dziecka.
5. Zasada konsekwencji i stanowczości w wychowaniu.
6. Zasada wpajania dziecku dobrych nawyków i nie
bagatelizowania nawyków złych.
7. Zasada przyuczania dziecka do odpowiedzialności
za słowa i czyny.
8. Zasada uczenia dziecka pokonywania trudności
życiowych i rozwiązywania problemów.
9. Zasada chronienia dziecka przed przeładowaniem
różnego typu podnietami i bodźcami.
10. Zasada przygotowania dziecka poprzez wychowanie
do samodzielnego życia.

PUCHATKOWY INFORMATOR DLA RODZICÓW

CO U NAS W PAŹDZIERNIKU …

01.10 - Światowy Dzień Uśmiechu,
Międzynarodowy Dzień Muzyki
08.10 - Światowy Dzień Drzewa
14.10 - Dzień Edukacji Narodowej
15.10 - Światowy Dzień Owoców i Warzyw
19.10 - Urodziny Kubusia Puchatka
Harmonogramy imprez, świąt i uroczystości w poszczególnych
grupach mogą zawierać dodatkowe zamierzenia.
Szczegóły na tablicach przy każdej sali zajęć.
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