NR 83 (117) 2017
STYCZEŃ
MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI
Z PRZEDSZKOLA NR 24 W CHORZOWIE

Styczeń to zimowy miesiąc

wypoczynku dla dzieci szkolnych i nauczycieli,
czas ferii .

6.01.2017 dzień wolny od zajęć – święto Trzech Króli
5.01.2017 dzieci z grup najstarszych wychodzą do
teatru
12.01.2017 warsztaty muzyczne dla dzieci
13.01.2017 dzieci z grupy teatralnej , które zdobyły IV
miejsce w przeglądzie jasełkowym prezentują się na
gali konkursu - W oczekiwaniu na gwiazdkę
31.01.2017 w przedszkolu organizowane są warsztaty
dla wszystkich chętnych dzieci, w czasie których dzieci
zrobią świece dla swych dziadków
1.i 2. 02.2017- świętujemy Dzień Babci i Dziadka
w MDK na ul. Lompy

Zbiór rad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić
bezpiecznie ferie.
Oto kilka z nich:
 Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników
wodnych;
 W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między
sankami;
 Nie doczepiajmy swoich sanek do samochodu; ………………
 Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu
z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej
osoby;
 Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach,
nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie;

 Nie przebiegajmy, nie wbiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy
w miejscach niedozwolonych; ……………………….....
 Bądźmy widoczni na drodze; ……..…………………………..
 Nie strącajmy zwisających z dachów sopli; …………………
 Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu; …………………………
 Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej
na dworze; ………………………………………………………
 W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu,
dbajmy o aktywność fizyczną;………………………………….
 Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny;
 Przypominajmy dzieciom o zakazie rozmów z nieznanymi
osobami i o nie oddalaniu się z nimi, a także samowolnemu
oddalaniu się z miejsca planowanej zabawy na dworze;
 Unikajmy kontaktu z osobami chorymi;
 W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się
do lekarza;
 Warto tez w przypadku dzieci starszych –szkolnych zapoznać się
z ofertą szkoły, miasta, by powierzyć opiekę nad dziećmi
osobom przygotowanym do organizowania wypoczynku i być
pewnym, że dziecko ma należyta opiekę.
 Najlepiej tak zaplanować swój urlop by choć kilka dni spędzić
wspólnie ze swym dzieckiem.
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