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PRZEDSZKOLE NR 10 IM. MISIA USZATKA W KOSZALINIE

Kalendarium:
1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
11 listopada - obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości
25 listopada to Dzień Pluszowego Misia
w listopadzie przypadają Dni Misia Uszatka - Patrona Przedszkola
30 listopada - Andrzejki

Dla tych, którzy odeszli
Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat,
Płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym
murem i niebo jesienne u góry.
Dla nich harcerskie warty i chorągiewek
gromada,
I dla nich ten dzień
Pierwszy dzień listopada.
Gellnerowa Danuta

Dzień zaduszny
Kiedy miedzianą rdzą pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki,
Zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,…
Na siwych puklach układa się babie lato,
Na grobach lampy migocą umarłym duszom,…

Jeżeli życie jest nicią –można przeciąć tę nić,
I odpłyną na obłoku niby na srebrnej tratwie…
Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć,
Gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej.
Brzechwa Jan

Narodowe Święto Niepodległości –
święto narodowe polskie, obchodzone każdego roku 11 listopada,
na pamiątkę odzyskania w 1918 roku niepodległości przez Polskę.
Polska odzyskała niepodległośd po 123 latach zaborów.
Trzeci rozbiór trwał od 1775 aż do 1918 roku.
Wtedy to, właśnie 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała władzę
nad wojskiem, Józefowi Piłsudskiemu.
Piłsudski został Naczelnikiem Paostwa i powstała II Rzeczpospolita.
I tak 11 listopada ludzie wpadli w szał radości, wyszli na ulice
i świętowali odradzającą się niepodległośd.

Źródło: http://www.klamerka.pl

Na dobranoc - dobry wieczór
miś pluszowy śpiewa Wam.
Mówią o mnie Miś Uszatek,
bo klapnięte uszko mam.
Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.
Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,
znam się z dziećmi nie od dziś!

Miś Uszatek został stworzony ok. roku
1957 przez artystę grafika Zbigniewa
Rychlickiego
i
pisarza
Czesława
Janczarskiego. Początkowo sympatyczny miś
był ozdobą czasopisma dla dzieci „MIŚ”,
któremu patronował. W latach następnych stał
się bohaterem licznych książek, które
tłumaczono na języki obce. Od roku 1975
Studio Małych Form filmowych „Se-ma-for”
w Łodzi rozpoczęło produkcję animowanego
seriali z Misiem Uszatkiem w roli głównej.
Niezapomnianym wykonawcą piosenki jest
aktor Mieczysław Czechowicz (tekst obok).
Dzieci w wieku przedszkolnym widziały
i widzą w tym niezwykle sympatycznym oraz
popularnym Misiu ukochaną zabawkę,
a jednocześnie bliskiego kolegę. Przez lata
kolejne pokolenia przeżywają przygody Misia
i jego wiernych przyjaciół: Króliczka,
Prosiaczka, Zajączka i Psa. Do roku 1987
nakręcono 104 odcinki serialu. Stworzono
także serię 38 krótkich filmów z Misiem
Uszatkiem
zapowiadającym
programy
„na dobranoc” w telewizji oraz dwa odrębne
filmy: „Miś Uszatek” (1962) i „Zaproszenie”
(1968) w reżyserii Lucjana Dembińskiego.
Miś Uszatek jest postacią, która od
wielu lat łączy pokolenia Polaków i cieszy się
ogromna sympatią.
Źródło: www.misuszatek.pl

NASZE PRZEDSZKOLE
BIERZE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM
PROGRAMIE „AKADEMIA AQUAFRESH”

Ten Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.
Jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych u dzieci są choroby uzębienia.
Próchnica zębów może rozpocząć się już od pojawienia się pierwszego ząbka,
a pierwsze 3-6 lat życia dziecka są istotne dla rozwoju procesu próchniczego.
Uszkodzeniu zębów w tym wieku sprzyja ich niedojrzałość i słabsza
mineralizacja szkliwa. Wczesna próchnica zębów mlecznych znacznie zwiększa
ryzyko próchnicy zębów stałych. Główną przyczyną powstawania tej choroby
i jej rozprzestrzeniania się jest brak prawidłowych nawyków higieny jamy
ustnej zarówno u dzieci, jak i ich rodziców. W Polsce, próchnica u dzieci jest
problemem społecznym, 60% trzylatków i aż 85,4% sześciolatków cierpi na
tę chorobę. 99% dorosłych Polaków ma próchnicę, której przyczyną są
przeważnie zaniedbania z dzieciństwa. Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym
posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby
utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie, jest warunkiem niezbędnym
w powodzeniu działań profilaktycznych. Akademia Aquafresh została powołana
z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne
wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji
zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.
Źródło: http://www.akademia-aquafresh.pl/

Lilly, Milky i Billy pomogą
naszym dzieciom nauczyć się
prawidłowego mycia ząbków

Akademia Aquafresh zaprasza do Pastusiowego
konkursu plastycznego pt. "MOJE PRZYGODY
W KRAINIE ZDROWYCH ZĄBKÓW"
W konkursie na plakat weźmie udział nasze przedszkole, które
uczestniczy w Akademii Aquafresh. Prace konkursowe należy przesłać do
30 listopada, a 6 grudnia jury wyłoni zwycięzców.
Zasady są proste:
1. Jury wybierze 100 najciekawszych prac
2. Wybrane prace zostaną opublikowane w galerii na stronie :

http://www.akademia-aquafresh.pl/ oraz w zakładce „Konkursy” na
Facebook, na które będzie można głosować od 1-5.XII.2011r.
3. Prace z największą liczbą głosów zostaną nagrodzone.

Najciekawsza praca zostanie nagrodzona przepięknym placem
zabaw.
Drodzy Rodzice śledźcie informacje na naszej stronie internetowej, bo na niej
pojawi się informacja o naszych pracach konkursowych. Liczymy na Państwa
głosy i z góry dziękujemy za oddane głosy

“Na andrzejki w końcu listopada ulać coś
z wosku wypada”
H. Łochocka

Andrzejki mogą być wspaniałą okazją do dobrej zabawy
a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych.
Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od
rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Dzieci często
zastanawiają

się

co

ich

w

życiu

spotka,

planują

i

marzą.

Z niecierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny niż wszystkie dzień
– dzień tajemniczych wróżb i czarów, połączonych z zabawą, tańcem
i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Źródło: http://www.sp5.gostyn.pl/publikacje

Opracowanie mgr Kamilla Ber

