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Tablice interaktywne dla SP1

16

23 wrzeÊnia w Urz´dzie Marsza∏kowskim w Toruniu
burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz oraz dyrek-
tor Szko∏y Podstawowej Nr 1 Katarzyna Dzi´gelewska
odebrali z ràk marsza∏ka województwa kuj.-pom. Piotra
Ca∏beckiego akt przekazania czterech zestawów tablic
interaktywnych wraz z oprogramowaniem i instalacjà.

Tablice, które w najbli˝szym czasie trafià do
szko∏y w Ciechocinku, placówka otrzyma w ramach
projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treÊci edukacyjnych”
realizowanego przez Urzàd Marsza∏kowski w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

KtoÊ wezwa∏ Policj´!
18 wrzeÊnia na proÊb´ wychowawczyni klasy II E

Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku, klas´ odwie-
dzi∏ funkcjonariusz policji sier˝ant sztabowy Sebastian
Kuberski z Powiatowej Komendy Policji w Aleksandro-
wie Kujawskim.

Na spotkaniu policjant omawia∏ bezpieczeƒstwo
dzieci w drodze do szko∏y i z powrotem: na drodze,
chodniku, poboczu, torach kolejowych, podczas jazdy
rowerem oraz kszta∏towa∏ u uczniów postaw´ ograni-

czonego zaufania do obcych. Na koniec wr´czy∏ dzie-
ciom upominki od komendanta stra˝y gminnej Janusza
Rudnickiego. By∏y to odblaski na r´k´ i plecak szkolny
oraz kolorowanki.

To bardzo wa˝na i potrzebna inicjatywa. Mamy
nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci b´dziemy mogli liczyç na
kolejne spotkania, bo przecie˝  bezpieczeƒstwo naszych
dzieci jest najwa˝niejsze.

   Paulina Czy˝niewska

Dzieƒ Przedszkolaka w Przedszkolu
„Kubusia Puchatka”

21 wrzeÊnia dzieci z Przedszkola Samorzàdowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku obchodzi∏y
Dzieƒ Przedszkolaka.

Âwi´to to zosta∏o ustanowione w 2013 roku przez Sejm, aby podkreÊliç wag´ edukacji przedszkolnej
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w rozwoju dzieci. Jest to niewàtpliwie jeden z tych
dni w kalendarzu, na który nasze przedszkolaki czekajà
przez ca∏y rok.

Zabawa, taƒce, Êpiew i upominki wr´czone przez
panià dyrektor Iwon´ Ruteckà to tylko niektóre
z atrakcji, jakich doÊwiadczajà najm∏odsi w to szczegól-
ne dla nich Êwi´to. W tym dniu na dzieci czeka∏o mnós-
two niespodzianek. Ju˝ od samego rana w przedszko-
lu rozbrzmiewa∏a weso∏a muzyka. Tu˝ po Êniadaniu
wszystkie przedszkolaki spotka∏y si´ w jednej sali, by
uczciç swoje Êwi´to. Zabawy z chustà animacyjnà, ma-
lowanie twarzy, baƒki mydlane oraz zwierzàtka wyko-
nane z kolorowych balonów przysporzy∏y dzieciom
wiele radoÊci. Impreza uda∏a si´ znakomicie! Przynios∏a
wszystkim ogromnà radoÊç i niezapomniane wra˝enia.

   Aleksandra Wawrzonkowska

Najtrudniej jest...
- pierwszy raz zostaç bez mamusi

Uczucia, takie jak: smutek, t´sknota, l´k, niepokój
czy roz˝alenie, w poczàtkowej fazie adaptacji do przed-
szkola sà zupe∏nie naturalne i u dzieci, i u rodziców.
Warto o tym wiedzieç, pami´taç i nie udawaç, ˝e jest
inaczej. Okres adaptacyjny u wi´kszoÊci dzieci trwa
od kilku tygodni do kilku miesi´cy. Najtrudniejsze dla
dziecka sà codzienne rozstania z rodzicami, a tego si´
nie da prze˝yç zupe∏nie bezboleÊnie. Z naszego do-

Êwiadczenia wiemy, ˝e i tak nie obywa si´ bez ∏ez.
Dzieci w Przedszkolu „Bajka” mia∏y ju˝ okazj´ bawiç
si´ w kàciku lalek i klocków. Przy stolikach malowa∏y
farbami, kredkami i uk∏ada∏y proste uk∏adanki oraz
puzzle. Uczy∏y si´ pierwszych wierszyków i piosenek.
Biega∏y te˝ po ogrodzie przedszkolnym i wypróbowy-
wa∏y huÊtawki, zje˝d˝alnie i piaskownic´. Byli te˝ tacy,
którzy grali w pi∏k´ i strzelili niejednego gola swoim
Paniom.

Odby∏y si´ równie˝ zaj´cia z rytmiki i j´zyka angiel-
skiego. WyruszyliÊmy równie˝ na spacer z naszym przy-
jacielem „w´˝em”, aby zwiedziç najbli˝sze otoczenie
przedszkola.

Kochani Rodzice! Wasza postawa ma decydujàce
znaczenie dla pozytywnego przebiegu adaptacji dziec-
ka do przedszkola. Najlepszym wsparciem dla dziecka
jest wasza stanowczoÊç, zdecydowanie i wiara w to,
˝e maluch „mimo wszystko” i tak sobie poradzi.

Zach´camy Rodziców do rozmowy z nauczyciel-
kami.

     Marzena Makowska

Pierwsze dni w przedszkolu sà prze˝yciem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców.
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