
W ramach omawianej tematyki pod nazwà ”W kosmosie”, dzieci 5- i 6-letnie z Przedszkola
Samorzàdowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku pojecha∏y na wycieczk´ do Planetarium
im. W∏adys∏awa Dziewulskiego w Toruniu.
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Wycieczka do Torunia

M∏odzi w´drowcy wzi´li udzia∏ w seansie pt. „Cudo-
wna Podró˝”. W trakcie seansu poznali podstawowe
gwiazdozbiory oraz zwiàzane z nimi greckie mity. Udali
si´ tak˝e w podró˝ po Uk∏adzie S∏onecznym, làdujàc
na powierzchni Ksi´˝yca i Marsa. Zobaczyli, jak wyglà-

dajà z bliska pierÊcienie Saturna oraz chmury na Jo-
wiszu. Poznali S∏oƒce jako jednà z gwiazd oraz dowie-
dzieli si´ czy w kosmosie mo˝na spotkaç ufoludki.
Seans wyÊwietlany w wersji 360D ogromnie podoba∏
si´ dzieciom.

Po seansie przedszkolaki zwiedzi∏y równie˝ toruƒs-
kà starówk´, gdzie zobaczy∏y pomnik Miko∏aja Koperni-
ka, Toruƒski Ratusz oraz Krzywà Wie˝´. Mia∏y tak˝e
okazj´ pospacerowaç bulwarem przy WiÊle, a poniewa˝
nasze dzieiciaczki dbajà o zdrowie i kondycj´, to pod
wp∏ywem s∏onecznej pogody, pi´knego krajobrazu,
Êwie˝ego powietrza oraz wspania∏ego widoku poçwi-
czy∏y tam wspólnie z nauczycielkami.

Wycieczka przynios∏a wiele uÊmiechu i radoÊci.
Je˝eli tylko b´dzie okazja, na pewno z przyjemnoÊcià
znowu odwiedzimy to pi´kne miasto.

Beata Linowska
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LO w Ciechocinku - nowe profile klas
w roku szkolnym 2014/2015

W przysz∏ym roku szkolnym LO w Ciechocinku
planuje nabór do nast´pujàcych klas:

- klasa ekonomiczno - europejska (z rozszerzonà
ofertà z matematyki, informatyki, geografii i j´zyka ob-
cego),

- klasa medyczno - przyrodnicza (z rozszerzonà
ofertà z biologii, chemii i j´zyka obcego),

- klasa humanistyczno - prawna (z rozszerzonà

ofertà z historii, j´zyka polskiego, wiedzy o spo∏eczeƒ-
stwie i j´zyka obcego),

- klasa sportowo - fizjoterapeutyczna (z rozsze-
rzonà ofertà z wychowania fizycznego, biologii, fizyki
i j´zyka obcego),

- klasa lingwistyczno - europejska (z rozszerzonà
ofertà z j. angielskiego, j. niemieckiego i geografii),

- klasa politechniczna (z rozszerzonà ofertà z ma-
tematyki, informatyki i fizyki).

Po raz pierwszy przeprowadzony b´dzie nabór
do klasy sportowo - fizjoterapeutycznej. Klasa ta
przeznaczona jest dla osób planujàcych zwiàzaç swà
przysz∏oÊç z kierunkami takimi jak m.in.: fizjoterapia,
ratownictwo medyczne, odnowa biologiczna, turystyka
i rekreacja, wychowanie fizyczne, etc. W ramach zaj´ç
lekcyjnych uczniowie odb´dà tak˝e obserwacje zabie-
gów fizjoterapeutycznych przeprowadzanych w sa-
natoriach. Cz´Êç spoÊród 5-ciu godzin lekcyjnych wy-
chowania fizycznego tygodniowo odbywaç si´ b´dzie
na krytym basenie.

W zwiàzku ze wzbogaceniem si´ LO w Ciechocinku
o nowoczesne multimedialne laboratorium j´zy-
kowe, po raz pierwszy planowany jest  równie˝ nabór
do klasy j´zykowej (lingwistyczno-europejskiej),
której uczniowie otrzymajà mo˝liwoÊç realizacji dwóch
j´zyków obcych na poziomie rozszerzonym w po∏àcze-
niu z geografià.
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Szkic LO im. Stanis∏awa Staszica w Ciechocinku wykonany przez
uczennic´ Klaudi´ Stemplewskà z klasy IIb.

fot. nades∏ane
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Teatrzyk Komishibai z Japonii

W marcu 2014 r. Pani Lidia Wasilewska z Miejs-
kiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku zaprosi∏a
m∏odsze dzieci z Przedszkola Samorzàdowego
„Bajka” do obejrzenia i wys∏uchania kilku cieka-
wych opowiadaƒ.

Schowana za drewnianà skrzynkà, przesuwa∏a ko-
lejno kolorowe obrazki i w ciekawy sposób opowiada∏a
4-latkom historie kotki Milusi, Marudka, rowerka, który
zabiera∏ na wycieczk´ ch´tne osoby i groszka, z którego
wyros∏a pi´kna roÊlina.

Z kolei grup´ 3- i 4-latków Pani Lidka zaprosi∏a

na spacer po lesie wraz z Czerwonym Kapturkiem. Dzie-
ci wys∏ucha∏y opowiadania, zamienione w leÊne zwie-
rz´ta odegra∏y teatrzyk, wspólnie Êpiewa∏y piosenki,
taƒczy∏y w kó∏eczku i  ucieka∏y przed niedêwiedziem,
który budzi∏ si´ z zimowego snu. Na koniec wykona∏y
papierowe kukie∏ki przedstawiajàce czerwonego kap-
turka i wilka.

Bardzo dzi´kujemy Pani Lidce za wspó∏prac´ i za-
praszamy ponownie, dzieci sà zadowolone, a zaj´cia
bardzo im si´ podoba∏y.

     Marzena Makowska
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To obszerne przedsi´wzi´cie mia∏o na celu wzboga-
cenie prze˝yç dzieci, pog∏´bienie ich wiedzy o teatrze,

zapoznanie z ró˝nymi technikami dramowymi i aktor-
skimi, a tak˝e wzmocnienie poczucia w∏asnej wartoÊci
oraz wiary we w∏asne mo˝liwoÊci, kszta∏towanie otwar-
toÊci na innych, prze∏amywanie nieÊmia∏oÊci, rozwijanie
umiej´tnoÊci wspó∏pracy i wspó∏odpowiedzialnoÊci.

Dzi´ki wspó∏pracy z jak˝e wa˝nymi miejskimi in-
stytucjami - Miejskim Centrum Kultury, Bibliotekà
Miejskà oraz Klubem Mamoteka, dzieci pozna∏y zarów-
no teatr od kuchni, histori´ teatru, wa˝nà literatur´
oraz oglàda∏y ró˝ne przedstawienia wystawiane przez
aktywne cz∏onkinie Klubu.

Te wizyty i rewizyty, a tak˝e spotkania ze specjalis-
tami od s∏owa i prawid∏owego wys∏awiania si´, wp∏y-
n´∏y na wzbogacenie s∏ownika czynnego dzieci, bacz-
niejsze zwracanie uwagi na dba∏oÊç wypowiedzi i umie-
j´tnoÊç pos∏ugiwania si´ mowà dialogowà.

Owocem powy˝szego projektu edukacyjnego by∏y

Projekt Teatr

W ostatnim zimowym miesiàcu w Przedszkolu Samorzàdowym nr 1 w Ciechocinku w grupach
5- i 6-letnich realizowany by∏ projekt edukacyjny - Teatr.
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wa˝ne wydarzenia w naszym przedszkolnym ˝yciu:
pracownice przedszkola wystawi∏y przedstawienie
kukie∏kowe Pinokio. W naszych progach zagoÊci∏ tak˝e
krakowski teatr Art.-Re ze spektaklem KubuÊ Puchatek
i przyjaciele, a dzieci 6-letnie wystawi∏y w∏asnà wersj´
Z∏otej Rybki z samodzielnie wykonanymi rekwizytami.
W nagrod´ za podj´ty trud wszystkie 5- i 6-latki poje-
cha∏y do profesjonalnego Teatru Lalek Zaczarowany
Âwiat w Toruniu na spektakl ∏àczàcy tradycyjne formy
aktorskie z technikami audiowizualnymi pt. Ksi´˝nicz-
ka na ziarnku grochu ilustrowany bogato muzykà
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

      Wies∏awa K. Wójcik

Podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych na-
uczycielki wzi´∏y udzia∏ w warsztatach - „Lekkoatletyka
dla najm∏odszych - bawimy si´ biegajàc, skaczàc i rzu-
cajàc”. Zaj´cia poprowadzi∏a pani El˝bieta Bie˝uƒska,
nauczycielka wychowania fizycznego. W warsztatach
wzi´∏y tak˝e udzia∏ nauczycielki z zaprzyjaênionych
przedszkoli, miedzy innymi z Przedszkola Samorzà-
dowego nr 1 w Ciechocinku, Zespo∏u Szkó∏ w Racià˝ku,
Przedszkola Samorzàdowego nr 1 z Aleksandrowa Ku-
jawskiego oraz Przedszkola „Bim Bam Bino” z Aleksan-
drowa Kujawskiego.

Celem szkolenia by∏o wzbogacenie warsztatu pra-
cy nauczycieli w zakresie realizacji treÊci zwiàzanych
z wychowaniem fizycznym i edukacjà zdrowotnà. Za-
równo uczestniczki, jak i prowadzàca wykaza∏y du˝à
aktywnoÊç i zaanga˝owanie, którym towarzyszy∏y ra-
doÊç i dobra zabawa. Na zakoƒczenie warsztatów cze-
ka∏ na wszystkie uczestniczki zdrowy i bardzo smaczny
pocz´stunek przygotowany przez nauczycielki z Przed-
szkola Kubusia Puchatka.

   W okresie ferii nauczycielki wzi´∏y równie˝ udzia∏
w trzydniowych warsztatach „Pedagogika zabawy
w pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à”. Celem tych warsztatów
by∏o poznanie mo˝liwoÊci wykorzystania pedagogiki
zabawy w nauczaniu przedszkolnym. Podczas warsz-
tatów omówione zosta∏y tak˝e teoretyczne podstawy
i zasady wykorzystania metod pedagogiki zabawy
w praktyce pedagogicznej.  Zaj´cia prowadzi∏a pani
Alicja Usowicz - animatorka kultury, pedagog kultu-
ralno-oÊwiatowy, pedagog zabawy specjalizujàca si´
w aktywizowaniu grup i osób w ró˝nym wieku, trener-
ka PSPiA KLANZA.

Umiej´tnoÊci zdobyte podczas warsztatów zosta-
nà wykorzystane przez nauczycielki podczas realizacji
zadaƒ Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej „åwiczyç ka˝dy mo˝e” organizowanej w ra-
mach „Rok szko∏y w ruchu”, do której przystàpi∏o
Przedszkole Samorzàdowe nr 2 z Ciechocinka.

   Aleksandra Wawrzonkowska

 DOSKONALIMY SI¢...

Przez ca∏y rok nauczycielki z Przedszkola Samorzàdowego nr 2 w Ciechocinku podnoszà kwali-
fikacje i doskonalà swój warsztat pracy, bioràc udzia∏ w ró˝nych kursach i warsztatach.

fot. nades∏ane

fot. nades∏ane
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BAL KARNAW¸OWY U KUBUSIA
PUCHATKA

Tego dnia ju˝ od rana w przedszkolu pojawia∏y si´
kolorowe postacie. Dzieci przebrane by∏y za bohaterów
znanych bajek. W salach przedszkolnych mo˝na by∏o
spotkaç mi´dzy innymi: wró˝ki, królewny, motylki,
rycerzy, piratów, policjantów, ˝o∏nierzy, Batmana...
Nie sposób zliczyç i wymieniç tych wszystkich ciekawych
postaci. Rozpoznaç dzieci by∏o bardzo trudno.

Goràce karnawa∏owe rytmy porwa∏y do zabawy
najm∏odszych przebieraƒców oraz panie nauczyciel-
ki, które równie˝ wystàpi∏y w tym dniu w niecodzien-
nych rolach: Czerwonego Kapturka, Myszki Mini, Klow-
na, Ksi´˝niczki, Pippi Langstrumpf... Dzieci Êwietnie

si´ bawi∏y, uczestniczàc wspólnie ze swoimi paniami
w zabawach prowadzonych przez wodzireja. Na sali
podczas plàsów robi∏o si´ kolorowo, wszyscy uczestni-
cy bawili si´ weso∏o, uÊmiech nie znika∏ z twarzy na-
wet na chwil´. Kiedy czas zabawy dobieg∏ koƒca, dzieci
z ˝alem opuszcza∏y sal´ balowà. Wspólna zabawa przy-
nios∏a wiele radoÊci naszym przedszkolakom, a to jest
dla nas najwa˝niejsze.

Dzi´kujemy dzieciom i rodzicom za zaanga˝owanie
w przygotowanie pi´knych balowych strojów. Kolejny
bal karnawa∏owy ju˝ za rok…

   Aleksandra Wawrzonkowska

 Ach, co to by∏ za bal! 21 lutego 2014 r. w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 w Ciechocinku odby∏
si´ d∏ugo wyczekiwany przez naszych przedszkolaków bal karnawa∏owy.
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