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wiat wartoci w przedszkolu
Niedwiadka Gruchatki

Nauczanie i wychowanie przedszkolne jest dobrym sposobem na pierwszy kontakt dzieci ze wiatem wartoci. Monteskiusz mówi³: Jeli regu³
moralnoci nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w ksi¹¿kach . Aby jednak owe regu³y moralnoci mieæ w sercu, nosiæ je w sobie, trzeba je nabywaæ jak najwczeniej, by w póniejszym ¿yciu móc je pielêgnowaæ, rozwijaæ i uwewnêtrzniaæ.
W przedszkolu Niedwiadka Gruchatki, które mieci na ulicy Kaczeñcowej 4 w Bieñczycach, wartoci maj¹ szczególne znaczenie. Poza
podstawowymi zagadnieniami, które
oparte s¹ na treciach Podstawy Programowej, przedszkolaki bior¹ udzia³
w ró¿nych przedsiêwziêciach, które
maj¹ na celu promowanie wartoci i
ukazywanie dzieciom korzyci z
nich p³yn¹cych.
Najlepszym tego przyk³adem jest
program edukacyjny Wiem, czujê,
rozumiem  wychowanie do wartoci. G³ównym celem prowadzonego
w naszym przedszkolu programu jest
wyposa¿enie dziecka w wiedzê i
umiejêtnoci, które umo¿liwi¹ mu
pe³ne przystosowanie siê do otaczaj¹cego wiata i jego regu³. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonowaæ w grupie rówieniczej, stosowaæ w kontaktach z
innymi zasady i normy spo³eczne, a
w miarê mo¿liwoci równie¿ zmieniaæ wiat na lepsze. Dzieci maj¹
mo¿liwoæ uczestniczyæ co dwa tygodnie w zajêciach, które ukazuj¹
takie wartoci jak np.: pokojowoæ,
szacunek, uczciwoæ, sprawiedliwoæ, szczêcie, optymizm, humor,
piêkno, m¹droæ, solidarnoæ, odpowiedzialnoæ, mi³oæ i przyjañ.

Ponadto, w naszym przedszkolu
stawiamy na wspieranie chyba najwa¿niejszej dla ka¿dego cz³owieka
wartoci, a mianowicie rodziny.
Wspólne imprezy i uroczystoci
przedszkolne, wystêpy czy festyny
odbywaj¹ siê z udzia³em najbli¿szych osób naszych przedszkolaków.
Pozwala to na budowanie pozytywnych relacji, nawi¹zywanie wspó³pracy, dzielenie siê swoimi emocjami. Ostatnia tak wielka i podnios³a
uroczystoæ mia³a miejsce 18 grudnia 2015r. Wtedy to odby³o siê tradycyjne, coroczne wspólne kolêdowanie. Dzieci wraz z Paniami przygotowa³y z tej okazji jase³ka, w³asnorêcznie wykona³y prezenty wi¹teczne dla swoich rodziców i wspólnie z nimi kolêdowa³y. Te coroczne
spotkania podkrelaj¹ te¿ wartoci
religijne, ukazuj¹ jak piêkne s¹
wiêta Bo¿ego Narodzenia, ile mi³oci oraz ciep³a mo¿na zaznaæ podczas wspólnego ich prze¿ywania. W
tym roku bardzo wa¿nym wydarzeniem by³ tak¿e przedszkolny konkurs
plastyczny Szopka Bo¿onarodzeniowa 2015. Przedszkolaki wraz z rodzicami w³o¿yli w przygotowanie
prac wiele wysi³ku i trudu, ale efekty przesz³y najmielsze oczekiwania.
£¹cznie, do konkursu zg³oszono 13

prac. Wszyscy projektanci i architekci wykazali siê du¿¹ pomys³owoci¹. Szopki wykonane zosta³y
z wielu ró¿norodnych materia³ów.
Odnaleæ mo¿na prace zrobione z
tektury, papieru, drewna, patyczków,
zapa³ek, makaronu, a nawet korków
od wina. Jedna z szopek, poza tym,
¿e by³a tak piêkna jak pozosta³e,
równie piêknie pachnia³a, a wszystko to dlatego, ¿e wykonana zosta³a
z piernika. Wiele osób urozmaici³o
swoj¹ pracê ró¿nego rodzaju wiate³kami i lampkami, co dodawa³o jeszcze wiêcej uroku i magii. Trudno
by³o wybraæ jednego faworyta, dlatego te¿ wszyscy uczestnicy zostali
wyró¿nieni i otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe. Jednak, aby w³aciwie
rozstrzygn¹æ konkurs, podczas wigilijnego spotkania zebrani gocie zostali poproszeni o oddanie jednego
g³osu na najpiêkniejsz¹ wed³ug nich
Szopkê Bo¿onarodzeniow¹. Po zliczeniu wszystkich g³osów wy³oniono 3 zwyciêzców. 1 miejsce zajê³a
szopka Artura Babicza, natomiast 2
miejsce  ex aequo, zajêli: Aleksander Simankowicz oraz Miko³aj Wilczyñski. Zwyciêzcy zostali nagrodzeni dodatkowymi, wi¹tecznymi
prezentami. Konkurs ten mia³ na
celu nie tylko wykonanie bo¿onarodzeniowej szopki, ale te¿ podkrelenie rodzinnej wspó³pracy, podjêcie
wspólnego wysi³ku, celebrowanie
wspólnie spêdzonego czasu.
Patrycja Kotaba

5 lutego 2016 r.

Kszta³towanie postawy patriotycznej u przedszkolaka to trudne wyzwanie. Przedszkole nr 143 ma na to sposób. Pielêgnuj¹c tradycje wi¹teczne, buduje u wychowanków przywi¹zanie do swojego regionu. A sta³o siê
to za spraw¹ II edycji miedzyprzedszkolnego konkursu kolêd i pastora³ek Betlejem 2016 organizowanym przez Samorz¹dowe Przedszkole nr
36 im. ¯aczka Krakowskiego. W dniu 14.01.2016 r. wziê³y w nim udzia³
dzieci z Samorz¹dowego Przedszkola nr 143.

Nasz sukces!

Z radoci¹ informujemy, ¿e zajêlimy I miejsce. Konkurs by³ dedykowany dzieciom 5- i 6-letnim. Mali artyci zaprezentowali dwie pastora³ki:
Choinka ma³a oraz ¯³óbek ciê
otuli czym urzekli jury w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca Komisja Edukacji i
Kultury Dzielnicy XII Barbara Leniak, Dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 123 im. Gen. Józefa Bema mgr
Marta Chrupczalska oraz Przewodnicz¹ca Rady Rodziców Samorz¹dowego Przedszkola nr 36.
Gospodarze konkursu zadbali o
oprawê artystyczn¹, monta¿ s³owno-muzyczny, drobny poczêstunek oraz
magiczn¹ atmosferê. Jury przyzna³o I,

II, III miejsce oraz wiele wyró¿nieñ.
Na zakoñczenie wrêczone zosta³y
nagrody wszystkim laureatom, ka¿de
dziecko otrzyma³o drobny upominek
w zamian za w³o¿ony wysi³ek.
Poczucie sukcesu, mo¿liwoæ zaprezentowania w³asnych umiejêtnoci
oraz promocja przedszkola stanowi³a
dodatkow¹ nagrodê dla dzieci. Nauczycielki natomiast wynios³y
ogromn¹ satysfakcjê z dobrze wykonanej pracy. Utrwali³y u swoich podopiecznych mi³oæ i troskê o rodzime
tradycje i zwyczaje.
Monika Mendel
nauczycielka P 143

W dniach od 7 stycznia do 4 lutego mo¿na zapoznaæ siê z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Marii D¹browskiej  Bieñczycka wraz z prognoz¹ oddzia³ywania
na rodowisko i niezbêdn¹ dokumentacj¹. Materia³y wy³o¿one s¹ do
publicznego wgl¹du w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy
ul. Sarego 4. S¹ równie¿ dostêpne na stronie internetowej:
www.bip.krakow.pl. G³ównym powodem przyst¹pienia do sporz¹dzania planu miejscowego Marii D¹browskiej  Bieñczycka, by³ fakt,
¿e na jego obszarze znajduj¹ siê tereny wymagaj¹ce przekszta³ceñ, rewitalizacji i rehabilitacji, wskazane w Studium do objêcia planem
miejscowym w pierwszej kolejnoci. Plan ma zapobiec degradacji
osiedli, zabezpieczyæ przestrzenie miêdzyblokowe przed dogêszczeniem
zabudowy, stworzyæ warunki planistyczne dla zintegrowanych dzia³añ rehabilitacyjnych, aby w konsekwencji poprawiæ warunki ¿ycia
w zabudowie istniej¹cej. Uwagi do planu nale¿y sk³adaæ do 18 lutego 2016 r.  w³asnorêcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska,
adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem
nieruchomoci, której uwaga dotyczy. Uwagi mo¿na wnosiæ:  na pimie w Urzêdzie Miasta Krakowa w Punktach Obs³ugi Mieszkañców
(stanowiska informacyjno-podawcze),  drog¹ pocztow¹,  drog¹ elektroniczn¹. W razie w¹tpliwoci mo¿na siê kontaktowaæ z radnymi
dzielnicowymi wybranymi z tego rejonu: Alin¹ Nowick¹ (tel.
509 301 496) i Grzegorzem Królem (tel. 505 692 425), którzy zg³osili
chêæ udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania w tej sprawie.
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