podsumowanie roku 2017/2018
w przedszkolu „Strumienie”

Drodzy Rodzice,
miniony rok przedszkolny obfitował
w wiele ciekawych i emocjonujących
wydarzeń, które w telegraficznym skró
cie przekazujemy Państwu w pierw
szym numerze biuletynu. Każdego
roku stawiamy sobie dwa podstawowe
cele: po pierwsze otoczyć opieką nasze
maluszki w żłobku i klubie malucha,
i pomóc im, jak również najmłodszym
przedszkolakom, rozpocząć przygodę
z przedszkolem oraz wspierać rodziców
i dzieci poprzez systematyczną pracę
wychowawczą, a także ciekawe i rozwi
jające zajęcia edukacyjne.
I tak w minionym roku, dzięki Karcie
Dzielny Przedszkolak, mogliście Pań
stwo w inspirujący sposób motywować
i nagradzać dzieci za różnego rodzaju
zadania i wysiłek włożony w zdoby

wanie nowych umiejętności. W tym
roku również poprzez pracę metodą
projektów zrealizowaliśmy między
innymi we współpracy z Narodowym
Centrum Kultury projekty z zakresu
architektury, ale również paleontologii,
fizyki, matematyki, przyrody i astro
nomii oraz innych dziedzin wiedzy.
Staraliśmy się, by dzieci wielozmysłowo
poznawały świat im najbliższy, ale rów
nież by mogły „dotknąć” rzeczywistości
odleglej i – z punktu widzenia małego
dziecka – tajemniczej, czego przykła
dem były warsztaty w mobilnym plane
tarium. Dodatkowo podczas Gali Talen
tów, dzięki Twórczym Piątkom oraz
wspaniałym i wzruszającym przedsta
wieniom zorganizowanym z okazji dnia
Babci i Dziadka oraz dnia Mamy i Taty,
nasze dzieci rozwijały umiejętności

związane z kreatywnym wyrażaniem
siebie poprzez zabawę oraz ćwiczyły
przełamywanie nieśmiałości i trudną
sztukę autoprezentacji.
Gratulujemy wszystkim absolwentom
przedszkola, życzmy sukcesów w szko
le oraz wielu nowych przyjaźni i cieka
wych przygód podczas wakacji.
Dziękujemy Naszym Nauczycielkom, Rodzicom i wszystkim Pracownikom oraz Przyjaciołom Przedszkola za owocną współpracę, serce
i zaangażowanie.
Katarzyna Makulec
Dyrektor Przedszkola STRUMIENIE
Żłobka i Klubu Malucha STRUMYK

Dobre nawyki kluczem
do dojrzałej osobowości
W tym roku 93% rodziców doceniło
pracę naszego przedszkola nad wdraża
niem dobrych nawyków u dzieci.
Wychowanie w cnotach ludzkich pole
ga na wzmacnianiu u dzieci nawyków
pozwalających im na dobre postępowa
nie w każdych okolicznościach i z włas

nej woli. Dzieci w naszym przedszkolu
uczą się m.in. męstwa czekając cierpli
wie na swoją kolej; hojności, gdy poma
gają innym w rzeczach, które same
potrafią zrobić; porządku, gdy odkła
dają rzeczy na miejsce. Dzieci mężne
łatwiej zniosą przeciwności, będą silne
i wytrwałe.
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Karta Dzielny Przedszkolak
W tym roku dzieci każdego miesiąca
otrzymywały kartę, która pełniła dwie
funkcje:
•• motywacyjną – dzieci mogły zbie
rać baloniki za nawyki i dyżury wyko
nywane w domu,
•• informacyjną – na rewersie kar
ty rodzice otrzymywali mini
porady dotyczące ważnych dla
wieku przedszkolnego zagadnień
wychowawczych.
Dzieci zbierały karty w specjalnych
teczkach, które na koniec roku zabrały
do domu na pamiątkę.

Tutoring rodzinny
Rodzice ocenili współpracę w zakre
sie tutoringu bardzo wysoko. Ogólna
nota to 4,85 na 5 możliwych punktów.
W ankiecie braliśmy pod uwagę m.in.
dobre przygotowanie spotkania oraz
konkretną pomoc w ustalaniu celów
wychowawczych i dydaktycznych dla
dziecka. Bardzo dziękujemy za wypełnione ankiety i tak wysoką ocenę pracy naszych tutorów.

Archi-przygody – spotkania
z architekturą!
Wyjątkowe zajęcia we współpracy
z Narodowym Centrum Kultury wywo
łały u dzieci wiele entuzjazmu, roz
budziły zainteresowanie architekturą
i projektowaniem.
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Ponadto Koniki rozwijały twórcze
myślenie podczas tworzenia nie
codziennych konstrukcji, makiet np.
placu zabaw, budowli, modeli prze
strzennych, map. W trakcie zajęć dzieci
nabywały także kompetencje matema
tyczne przy okazji zabaw w mierzenie,
podczas wprowadzania skali i proporcji.
Archi-przygody otrzymały patronat Stowarzyszenia Architektów
Polskich.

„Niezwykłe przygody edukacyjne”. Z paleontologią za pan brat
Kiedy żyły dinozaury, dlaczego wyginęły?
Jak powstaje skamielina? Jak wygląda praca paleontologa?
To tylko kilka pytań, na które dzieci
otrzymały odpowiedź podczas cyklu
zajęć z Tomaszem Sulejem z instytutu
paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.
Opowiadał on o swoich odkryciach,
pokazał narzędzia pracy, prezentował
ciekawe eksponaty, np. ślady wymar
łych gadów. Najwięcej entuzjazmu
wzbudziły warsztaty poszukiwania
kości dinozaurów, samodzielnego
tworzenia wulkanów, udział w pokazie
erupcji wulkanu oraz warsztaty samo
dzielnego tworzenia skamielin. To była
wspaniała przygoda!
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Twórcze Piątki
…czyli cykl zajęć kreatywnego tworze
nia. Ten jeden dzień różnił się od pozo
stałych. Dzieci wykonywały zadanie
lub pracę plastyczną, która wymagała
pomysłowości, logicznego myślenia
oraz innowacyjnego działania. Koniki
pracowały nieszablonowo, w dużej
swobodzie i bez pomocy nauczyciela.
Efekty były niesamowite. Końcowe pra
ce zaprezentowane na wystawie robiły
ogromne wrażenie!

Konkurs plastyczny
przyjaciół Żubra Pompika
Pierwszy konkurs plastyczny wywołał
wiele emocji. Brały w nim udział grupy
czterolatków, które wykonały prace
przedstawiające bohatera lubianej serii
książeczek przyrodniczych. Wszystkie
dzieła otrzymały wyróżnienia, pani
Monika Chilewicz osobiście pogratulo
wała dzieciom pomysłowości i talentu.
Przedszkole otrzymało książki, a dzieci
zakładki do książek oraz specjalne
naklejki. BRAWO!

Biedronki prezentują
swoje projekty!
Temat zwierząt wywołał u naszych
Biedronek wielkie poruszenie i zacieka
wienie. Biedronki przyniosły do przed
szkola wiele prezentacji dotyczących
zwierząt żyjących na wsi i w lesie oraz
dzielnie opowiadały o nich na forum
grupy.
Zielone Warsztaty –
ogród przedszkolaka
W naszym ogródku łączymy przyjemne
z pożytecznym. Prace ogrodowe pozwa
lają dzieciom na bliższe poznanie i bez
pośredni kontakt z przyrodą, co wpływa
na wzbogacenie ich wiedzy. Rozwija się
przy tym także poczucie odpowiedzial
ności i systematyczności, co jest bardzo
ważne w różnych czynnościach życia
codziennego. Jednak chłoniemy nie
tylko wiedzę, ale także pyszne warzy
wa, które pojawiają się sezonowo. Na
naszych kanapkach zagościła już pysz
na sałata oraz rzodkiewka.

logiczne, wnioskowanie i poszukiwa
nie kreatywnych rozwiązań. Zgłębiały
również tajniki matematyki z klockami
LEGO® Education MoreToMath. Zajęcia
były także dobrą okazją do poznania
„zasad szkolnych” oraz nawiązania rela
cji ze szkolnymi nauczycielami.
Kosmiczne przygody
Nasze przedszkolaki uczestniczyły
w warsztatach naukowych w mobil
nym Planetarium. W specjalnej kopule
dającej wrażenie przestrzeni kosmicz
nej, dzieci podziwiały deszcz meteory
tów, mogły z bliska “na wyciągnięcie ręki”
zobaczyć planety i ich księżyce oraz wie
le innych ciekawych zjawisk występują
cych we Wszechświecie. Pan prowadzą
cy zajęcia był pełen uznania dla wiedzy
naszych przedszkolaków i zaciekawienia
tematem. Szkoda tylko, że nie mogliśmy
polecieć tam prawdziwą rakietą.
Gala Talentów
W tym dniu dzieci miały możliwość
zaprezentowania na forum grupy
swoich zainteresowań, różnorodnych
uzdolnień. Oglądaliśmy pokazy tańca,
słuchaliśmy piosenek, wierszy, ogląda
liśmy pokazy eksperymentów. Wyda
rzenie wywołało wiele emocji i dużo
dobrej zabawy. Dzieci dowiedziały się
też czym jest trema przed występem.

MatAkademia oraz Education
MoreToMath. Zajęcia
rozwijające gotowość szkolną
Nauczycielki zespołu 0–3 szkoły Stru
mienie oraz nauczyciele Szkoły Żagle,
przeprowadzili dla naszych Koników cykl
zajęć z matematyki w działaniu. Spotka
nia wprowadziły wszystkich w poważ
ny świat matematyki i programowania
poprzez zabawę, z wykorzystaniem
nowoczesnych pomocy naukowych.
Koniki wspólnie trenowały myślenie

Wyjątkowe uroczystości,
wyjątkowi goście
Są wydarzenia, które w naszym przed
szkolu obchodzimy wyjątkowo radoś
nie i hucznie. Są to przedstawienia
z okazji „Dnia Babci i Dziadka” oraz
„Dzień Mamy i Taty”. Poprzedzają je
tygodnie przygotowań, prób muzyczno-
-tanecznych, tworzenia scenografii,
zaproszeń, prezentów. Efekt jednak
jest zawsze zachwycający i dostarcza
wszystkim wielu wzruszeń.

Jubileusz Teatru Biedronka
oraz Rodzinne Pikniki
W tym roku po przedstawieniach
„Legendy Warszawskie” i „Czerwony
kapturek” zaprosiliśmy do przedszkola
wszystkich gości na wyjątkowe warsz
taty Rodzinne „Nie taki Bazyliszek
straszny” oraz na „Bajkową olimpiadę”.
Konkursy sportowe, warsztaty kuli
narne, kąciki twórcze to tylko niektó
re z atrakcji, które przygotowaliśmy
z przedszkolnym Klubem Sportowym.
Zapraszamy w przyszłym roku.
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Zaangażowanie w pomoc innym
Gwiazdobranie
Nie mogło nas zabraknąć podczas
XI Charytatywnego Jarmarku „Gwiaz
dobranie i Dawanie” na rzecz osób
chorych i niepełnosprawnych. Dzieci
z najstarszych grup zaprezentowały
na scenie piękny układ taneczny Zima
Vivaldiego. Nie zabrakło też naszych
Rodziców z kącikami twórczymi.

Akcja „Otwarte serce”
Nasze Rodziny, jak co roku, włączyły się
w akcję „Otwarte serce”. Wielkie zaan
gażowanie, hojność i towarzysząca jej
radość udzielała się wszystkim wokół.
W przedszkolu starałyśmy się, żeby
dzieci rozumiały w jakim wydarzeniu
uczestniczą, pomagały przygotowywać
paczki, a przede wszystkim polecały
w modlitwie rodziny, którym udzielamy
wsparcia.

Przedszkolny Klub Sportowy
Oprócz bogatej oferty zajęć dla naszych
przedszkolaków, Przedszkolny Klub
Sportowy wspierał nas także podczas
dni otwartych, pikników dla Rodzin,
współorganizował także Dzień Dziecka
w przedszkolu. Na przedszkolaki cze
kało wiele atrakcji, zabaw tanecznych,
ruchowych i sportowych.

Strumyk
Nasz żłobek jest miejscem dla naj
młodszych maluszków w wieku
1–3 lata. W tym roku usłyszeliśmy od
Państwa wiele miłych słów na temat
opieki, ciepła i zaangażowania naszych
wychowawczyń. Rodzice widzą też
wiele korzyści, jakie przynosi malusz
kom udział w zajęciach, od wzrastania
w nawykach, rozwijanie samodzielno
ści po wspieranie wszechstronnego roz
woju. W tym roku, w każdym miesiącu,
wychowawczynie szczególnie akcen
towały dwa wybrane nawyki z zakresu
rozwijania samodzielności, porządku,
socjalizacji. Rozpoczęliśmy też zajęcia
języka angielskiego dla najmłodszych.

„STRUMIENIE”
Przedszkole Stowarzyszenia „STERNIK”
ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów
tel.: +48 22 398 08 09
faks: +48 22 398 08 05
e-mail: przedszkole.strumienie@sternik.edu.pl
www.przedszkole.sternik.edu.pl
www.facebook.com/PrzedszkoleStrumienie/
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