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Kalendarium:
4. 10. – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
9. 10. – XI Dzień Papieski
10. 10. – Święto Drzewa
14. 10. – Dzień Edukacji Narodowej

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ZWIERZĄT

4 października, czyli w dniu św. Franciszka, od 10 lat obchodzony jest na
świecie, a od dwóch lat także w Polsce, Światowy Dzień Zwierząt. Organizacje
działające na rzecz ochrony zwierząt postulują, aby dzień ten stał się także
Ogólnopolskim Dniem Adopcji Zwierząt. Światowy Dzień zwierząt jest dobrą okazją
do zastanowienia się nad tym, jakie obowiązki w ramach obowiązującego prawa
powinni spełniać właściciele zwierzaków i jakich zmian w naszym prawie
należałoby dokonać, by poprawić los zwierząt oraz uchronić postronnych ludzi na
przykład przed atakami agresywnych psów. Potrzebna jest niewątpliwie edukacja
dzieci i młodzieży, żeby już od najmłodszych lat miały świadomość, że pies czy kot
to żywe stworzenie, które odczuwa ból i cierpi.
Źródło: http://www.effata.nstrefa.pl/

XI DZIEŃ PAPIESKI

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r.,
zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym,
duchowym, artystycznym i charytatywnym. W tym roku pochylimy się nad
tematem modlitwy w życiu bł. Jana Pawła II.
W jednym z dokumentów tak pisał o modlitwie rodzinnej:
Modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża
i żony, rodziców i dzieci. (...) Do członków rodziny chrześcijańskiej można w sposób
szczególny odnieść słowa, w których Chrystus obiecał swą obecność: "Zaprawdę powiadam
wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój
Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich".
Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny
przykład, żywe świadectwo rodziców; tylko modląc się wspólnie z dziećmi, wypełniając
swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci, pozostawiając
ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe.
Adhortacja apostolska Familiaris consortio
http://www.dzielo.pl

ŚWIĘTO DRZEWA
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu
Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska
i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października
oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się
on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy
udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności,
samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych. W roku 2011
Święto Drzewa wpisuje się obchody Międzynarodowego Roku
Lasów ustanowionego przez ONZ a jego program włączony jest
w Kampanię Miliarda Drzew dla Planety pod patronatem UNEP
(ONZ).

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to Święto wszystkich pracowników oświaty
obchodzone w dniu 14 października. Dzień Nauczyciela obchodzony jest
w większości krajów na świecie w różnych dniach (np. w Argentynie
11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września)
związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. World
Teacher's Day (Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO
obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.
Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy,
za SERCE".
Tymi słowami pragniemy
przekazać najserdeczniejsze życzenia
za wielką cierpliwość, wyrozumiałość
i trud włożony w Nasze wychowanie.

Życzy redakcja i dzieci z Przedszkola Nr 10

PROGRAM „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2011/2012 przystąpiło po
raz kolejny do Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program ten
to inicjatywa firmy Tymbark i marki KUBUŚ. Program ma na celu
edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci
i nauczyciele
w przedszkolach
otrzymują
ciekawe
materiały
edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują
wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: segregują
śmieci, prowadzą patrole ekologiczne, organizują specjalne dni,
poświęcone przyrodzie. IV edycja programu realizowana jest od
października 2011 roku do czerwca 2012 roku w przedszkolach na
terenie całej Polski. Mamy nadzieję, że nasze przedszkolaki będą
miały dużą wiedzę ekologiczną, którą będą wykorzystywały na co
dzień.
Źródło: http://przyjacielenatury.kubus.pl/

ZADANIE DLA NAJMŁODSZYCH
Jednym z elementów programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest
uwrażliwienie dzieci na segregację śmieci. Dlatego Kochani Rodzice
pomagajcie dzieciom opanować to zadanie i segregujcie śmieci w domu
Pokażcie, gdzie na waszym osiedlu znajdują się, odpowiednie kosze na
odpady plastikowe, szklane i papierowe. Dzieci na pewno chętnie będą
bawiły się w segregowanie śmieci i wrzucanie ich do odpowiednich
pojemników.

Opracowanie mgr Kamilla Ber

