W numerze:


Powitanie szkoły



Kodeks
przedszkolaka

 Bezpieczni na drodze
 Poczytajki: „Jak

wróbelek Elemelek…”
 Pomagamy
 Łamigłówki z zerówki

- Czy brak ci było

- Czy tęskniłaś
za nami?

gwaru, hałasu?
- Czy na odpoczynek
miałaś dużo czasu?

I tak dzieci pytały,
i tak szkole marudziły,
że szkoła odpowiadać nie miała już siły.
Szkoła cichutko drzwi uchyliła,
i dzieci do siebie

ZAPROSIŁA
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Witamy po wakacjach !
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/17.
Swoją szkolną przygodę rozpoczną dzieci, które już wspólnie bawiły się
i zdobywały szkolne doświadczenia oraz dzieci nowoprzybyłe dla których
spotkanie z kolegami będzie czymś nowym. Na wszystkich czeka niespodzianka.
W tym roku szkolnym będziemy bawić się i uczyć w sali nr 7.
Aby rok nowych doświadczeń, umiejętności i przyjaźni łączył się z miłymi
przeżyciami i wspomnieniami konieczne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych
zasad zachowania w szkole, domu i otaczającym środowisku.
Wesołe wierszyki przypomną nam najważniejsze z nich :

Każdy kto dobre ma wychowanie’
mówi „Dzień dobry” na powitanie.
Na pożegnanie zaś „Do widzenia”
bo to są miłe pozdrowienia!

Dziecko dobrze wychowane
słowa zna zaczarowane
i na co dzień je stosuje:
„Proszę”, „Przepraszam”,
„Dziękuję”!

Nawet gdy nie jesteś duży
nie mów nigdy z pełną buzią,
nie podpieraj się łokciami,
ucz się ładnie jeść sztućcami!
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Zabawki frajdy dają wiele,
gdy się z dziećmi nimi dzielę.
To naprawdę świetna sprawaZgodna, wesoła zabawa!

Gdyby zabawki mówić umiały
chętnie by z tobą porozmawiały,
że pragną dobrze być traktowane,
bo wiedzą wtedy, że są lubiane!

Twoja książeczka nie lubi,
kiedy swoje kartki gubi
i dlatego grzecznie prosi,
byś jej nigdy nie tarmosił.

Kiedy w domu jest sprzątanie,
pomóż tacie, pomóż mamie –
książki, buty czy zabawki
włóż na miejsce do swej szafki.

Nie hałasuj wtedy właśnie,
gdy w fotelu tata zaśnie.
Pomyśl także o mamusiona też odpocząć musi!

Stoi w kącie kosz na śmieci
I uśmiecha się do dzieci.
Mówi im, że to nieładnie
rzucać śmieci gdzie popadnie!
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Dzieci wracają po wakacjach wypoczęte, radosne i pełne zapału do nowych
szkolnych przygód. Często rozkojarzone wakacyjną swobodą zapominają
o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach.
Zdarza się to również dorosłym, pod których opieką najmłodsi pokonują
drogę do i ze szkoły.
Dzieci są wspaniałymi obserwatorami i naśladowcami dorosłych. Dlatego
pamiętajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad, aby na drodze nie narażać
siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Dziecko do 7 roku życia może
korzystać z drogi tylko pod opieką
osoby co najmniej 10- letniej.
Rodzic, osoba odpowiedzialna
pozostawiając dziecko bez opieki na
drodze publicznej popełnia
wykroczenie.

Przez ulicę przechodzimy tylko
w miejscach wyznaczonych,
zawsze na zielonym świetle.

Przypomnijmy
dzieciom zasadę
ograniczonego zaufania
wobec osób obcych.

Przyzwyczajajmy
dziecko do korzystania
z najbezpieczniejszej
drogi do i ze szkoły.
Droga najkrótsza nie
zawsze jest
bezpieczna.

Rodzice, którzy zawożą dzieci
do szkoły powinni pamiętać
o obowiązku przewożenia ich
w fotelikach ochronnych lub
specjalnych siedziskach.

Noszenie elementów
odblaskowych na sobie
zwiększa bezpieczeństwo
na drodze.
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Leśna dróżka już od rana jest ogromnie uczęszczana. Gdzie
popatrzeć, z każdej strony ruch panuje ożywiony. Biegną sarny i wiewiórki,
zając chyżo zbiega z górki, przelatują ptaków stada, lisek się ostrożnie skrada,
nawet jeż i dwa ślimaki powolutku suną w krzaki. Ten na tego z nagła wpada,
poszturchuje ów sąsiada.
Źle się dzieje -ani słowa!
Trzeba ruch uregulować!
Więc policjant już na drodze na
czerwonej stoi nodze: długie
skrzydła czarno – białe to
wskazówki doskonałe.
Gdy rozłoży je w tę stronę przejście dróżką dozwolone, gdy
zaś w tamtą – to przechodzień
w poprzek ścieżki może chodzić.
A wróbelek Elemelek do swej cioci szedł w niedzielę, skacząc sobie fiku
miku leśną dróżką po chodniku. Zamyślony, zagapiony, w górę patrzy gdzieś na
wrony, idzie prędko, nie uważa, nie wie, na co się naraża.
Bo gdy był w połowie drogi, rzekł
policjant - bocian srogi: Czyżby
przestał już wróbelek leśnym być
obywatelem? Czy przepisy
i wskazówki wyleciały mu już
z główki?
Muszę zrobić ci wymówkę:
byłbyś oto zdeptał mrówkę, bo
przez dróżkę, tę brzozową, szedłeś
dziś nieprawidłowo. Trzeba spisać
tu protokół!
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Elemelek spojrzał wokół czarnym okiem jak ze szkiełka i załamał swe
skrzydełka.
Już się złego cofnąć nie da. Ot i kłopot! Bieda, bieda!
A tymczasem bocian stary wsunął na dziób okulary, spojrzał bystro
i na listku zapisuje sobie wszystko.
- Imię pana?
- Elemelek.
- Jak zawód ?
- No ...wróbelek.
- Imię ojca?
- Świszczypałek
- Imię dziadka?
- … Zapomniałem…
- Gdzie pan mieszka?
- Tam na lewo, trzecia dróżka , czwarte drzewo.
- A gdzie jest pan urodzony ?
- W porzuconym gnieździe wrony.
- Niech wróbelek więc pamięta, że w powszedni dzień czy w święta
muszą wszyscy, nawet ptaki, na drogowe zważać znaki. Każdy napis,
sygnał każdy jest potrzebny, a więc ważny, i nie można jak ta gapa po
ulicy sobie człapać. Ten bukowy listek czarny to dla pana mandat karny.
Leśna kara dziś wyniesie...
- Oj, czy dużo?
- ...groszy dziesięć.
Elemelek pod skrzydłami miał torebkę z grosikami. Więc zapłacił, schylił
główkę i przeprosił grzecznie mrówkę, mówiąc, przy tym do bociana.
- Będę odtąd, proszę pana, prawidłowo szedł przez drogę. Zapamiętam
tę przestrogę.
Zdaje mi się, że po lesie ta wiadomość się rozniesie. Elemelek aż się spocił
i spocony szedł do cioci.

Pierwsze dni września upływają zerowiakom na poznawaniu nawzajem siebie i zasad ważnych
dla bezpieczeństwa w sali, ogrodzie, na spacerach, a także w drodze do i ze szkoły.
Wspólne czytanie przygód uroczego wróbelka to okazja do rozmów uświadamiających dziecku
jak ważna jest znajomość własnego adresu i przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw
i uczestnictwa w ruchu drogowym.
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Wystarczy tak

Zbierając

niewiele, aby

nakrętki

pomóc

pomagamy,

potrzebującym.

a także dbamy
o środowisko.

Dzieci zbierają nakrętki bardzo chętnie. Potrafią skutecznie
zmobilizować do pomocy dorosłych.
Zapraszamy wszystkie dzieci do zbierania, ale pamiętajmy ,
że przynosimy tylko plastikowe
i czyste zakrętki od butelek, płynów, kremów itp…

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły
oraz zachęcamy do przeglądania kolejnych numerów „Żaczka”.

Życzymy wszystkim powodzenia
w nowym roku szkolnym !
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Zagadki

Łatwą wam zagadkę powiem:
Dom, gdzie uczą się uczniowie.

Dźwięk jego wesoły –
wzywa nas do szkoły.
A gdy zegar porę wskaże,
on do domu iść nam każe.

Różnobarwni tancerze
tańczą po papierze.
Obcasiki ostre mają.
Na pewno wszyscy ich znają.

Opracowanie : mgr Jadwiga Kazana

