INFORMATOR
DLA RODZICÓW DZIECI
Z GMINNEGO PRZEDSZKOLA
w TARNOWCU
WRZESIEŃ- PAŹDZIERNIK 2017

W miesiącu wrześniu Krasnale uczyły się:
Piosenka: ,,Wesołe przedszkole’’
3. A gdy usiądziemy,
Wszyscy na dywanie.
To nasze kółeczko ,
Zmienia się w słoneczko,
Śpiewamy piosenki ,
Tra, la, la, la.
Wesoło w przedszkolu
Mija zawsze czas.

1.Kiedy słońce świeci
i gdy deszczyk pada
idzie do przedszkola,
wesoła gromada.
Tupią małe nóżki,
Tupu, tupu, tup,
raźno do przedszkola
idzie mały zuch.
2.Klocki, misie, lalki,
Czekają od rana.
Uśmiechem nas wita,
Pani ukochana .
Bawimy się zgodnie ,
Zawsze ty i ja,
Tańczymy wesoło hopsa,
hopsa, sa.

Wiersz: ,,My maluszki’’
My jesteśmy maluszkami
Chcemy zawsze być zuchami.
Ciągle głośno się śmiejemy
I posiłki grzecznie jemy.
Hop, hop klaśnij w ręce
I już nie płacz nigdy więcej!

W miesiącu wrześniu Skrzaty uczyły się:
Wiersz: ,,Jestem samodzielny’’
Sam buty ubieram
zapinam ubranie.
Potrafię też ładnie
sam zjeść śniadanie.
Na miejsce zawsze
zabawki układam
bardzo nie lubię
kiedy jest bałagan.
Chcę być samodzielny
grzeczny i lubiany
i o wszystko ciągle
nie pytać wciąż mamy.

Piosenkę: ,,Dzień przedszkolaka’’
1. Wszyscy swoje święto mają, święto mają
tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają
Ref:
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce.
2.gród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka,
że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka.
Ref:
Dzień przedszkolaka...

W miesiącu wrześniu Smerfy uczyły się:
Piosenka: ,,Podajmy sobie ręce’’
1.Chociaż świat dokoła
dziwny jest i wielki,
a my tacy mali,
mali jak kropelki
Ref. Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
w ogródku przed domem,
na łące znajomej.
Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze,
pod gwiazdą daleką,
nad rzeczką i rzeką.
2.Kiedy nagle z bajki
zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka
3.Choć nas czasem dzielą
nieprzebyte góry,
nieskończone drogi,
zachmurzone chmury

Wiersz: ,,Zasady przedszkolaka’’
Kto chce pani coś powiedzieć;
Zaśpiewać piosenkę
Wie, że najpierw w górę
Trzeba unieść rękę.
Czarodziejskiej słowa:
„Proszę, przepraszam, dziękuje”
Mówmy jak najczęściej!
To nic nie kosztuje.
Tak jak co dzień, po zabawie
Trzeba sprzątnąć salę.
Poustawiać na swych miejscach:
Misie, klocki, lale…
Nie lubimy hałasować
Bo od tego boli głowa
Gdy głośno krzyczymy
Innych dzieci nie słyszymy

Każde dziecko o tym wie:
Stolik z krzesłem lubią się.
My ich tajemnicę znamy.
Krzesło zawsze przysuwamy.
Przed jedzeniem, po zabawie
Trzeba dobrze umyć ręce.
Nie chlapiemy się-bo chcemy,
By porządek był w łazience.

W miesiącu październiku Krasnale będą uczyły się:

Wiersz: Oto ja!
Hopsa sa! Oto ja!
Rączki dwie, nóżki dwie
Hopsa sa! To się wie!
Głowa dwoje uszu ma
Oczy, brodę, usta, nos.
No i włosów cała moc.
Hopsasa! Oto ja!

Piosenka: ,,Budujemy dom’’
1. Budujemy dom wysoki,
aż do nieba.
Dom dla misia i dla lalek
zrobić trzeba.
Ref. Drzwi i okna ustawimy,
a na końcu dom zburzymy,
by budować znów.
2. Schody, ściany i podłogi
kolorowe.
Domek z klocków zbudujemy
i gotowe.
Ref. Drzwi i okna…

W miesiącu październiku Skrzaty będą uczyły się:
Piosenka: ,,Pory roku’’
1. Cztery pory ma rok cały
Każda inna oczywiście
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.
Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,
Cztery pory rok nasz ma.
Każda inne zna zabawy,
Każda w co innego gra.
2. Wiosna lubi rower, piłkę,
Lato łódki i kajaki.
Jesień rolki, hulajnogi,
Zima narty, łyżwy, sanki.
3. Wiosna stawia babki z piasku,
Lato kapie się w basenie,
Jesień spaceruje w lesie,
Zima w śnieg w bałwanka zmienia.

Wiersz: ,,W sadzie’’
Idziemy do sadu, cichutko tupiemy,
Kucamy, a teraz leciutko biegniemy.
Gdy w górę skoczymy jabłuszko zerwiemy
I siedząc na trawie ze smakiem je zjemy.
Dwa kroki na prawo dwa kroki na lewo
Dokoła obejdźmy stojące tu drzewo
Na plecach poleżmy z nogami do góry
Popatrzmy na niebo, jak płyną tam chmury.

W miesiącu październiku Smerfy będą uczyły się :
Wiersz: ,,Pora wesoła’’
Kto powiedział, że jesień jest smutna,
Że ma kolor szarego płótna,
Że jej prawie nie widać we mgle?
Kto to wszystko powiedział?
Ja nie!
Dla mnie jesień to pora wesoła,
Roześmiana gwarna jak szkoła!
Lśniąca skórka kasztana na trawie.
W odlot ptaków wpatrzona ciekawie.
Jesień roztargniona malarka,
Gubi farby po lasach i parkach.
A ja biegam wciąż za nią z ochotą
I znajduje brąz czerwień i złoto.

Piosenka: ,,Moja rodzina’’
1.Kiedy rodzina jest w komplecie
jest tak radośnie, jest tak bezpiecznie.
Bo kto rodzinę fajną ma,
ten jest szczęśliwy tak jak ja. x2

Ref. Tata nauczy, mama przytuli.
Jak brat i siostra nikt nie zrozumie
Wiec mów co chcesz i myśl co chcesz
rodzina to wspaniała rzecz.
Wiec mów co chcesz i myśl co chcesz
rodzina to jest najważniejsza rzecz.

2. Rodzice bardzo mnie kochają,
czasami skarcą, czasem pochwalą
ja tym bardzo dobrze wiem
tak właśnie wychowują mnie. X2

OGŁOSZENIA
INFORMUJEMY O TEATRZYKACH W ROKU SZKOLNYM 2017/18:







24 PAŹDZIERNIKA 2017 GODZ. 10.30 przedstawienie TETRU KURTYNA KRAKÓW
tematyka profilaktyczna (opłacone przez Gminę Tarnowiec)
26 PAŹDZIERNIKA 2017 GODZ. 9.30 pt.„ KOCMOUSZEK” TEATR BAJKA STARY SĄCZ.
Cena: 4 zł
14 GRUDNIA 2017 GODZ. 9.15 „PIĘKNA I BESTIA” TEATR LALEK ART. CINEMA NOWY
SĄCZ. Cena: 4 zł
25 KWIETNIA 2018 GODZ.9.15 „ Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” TEATR AKTORA ART.
CINEMA NOWY SĄCZ. Cena: 4 zł
6 CZERWCA 2018 GODZ. 9.30 „ ZŁOTA RYBKA” TEATR PROFIL KRAKÓW. Cena: 4 zł

Dni, w których Panie nauczycielki czekają na kontakty indywidualne z państwem:







P. R. Granda – wtorek 10.00 – 10.30
P. I. Hańba – wtorek 11.30 – 12.00
P. B. Jakubowska – czwartek 11.30 – 12.00
P. R. Leonkiewicz – środa 11.30 -12-00
P. M. Wiśniowska – wtorek 11.00 -11.30
P. W. Wojtunik – czwartek 11.30 – 12.00

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA NASZYM DARCZYŃCOM:

 Pani Grzyb, Pani Sajdak, Pani Wojdyła za gry, puzzle i klocki,
 Pani Ciepiela za noże,
 Państwu Lawera za papier do ksero.

