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WYDARZENIA
4.10

- Smerfy/Kangurki – udział w Mszy Św. dla przedszkolaków
z okazji rozpoczęcia Roku szkolnego 2017/2018 w parafii
św. Floriana
- Biedronki – udział w spektaklu „Kolory Miasta” W MDK
Chorzów

6.10
3-9.10

9-13.10
10.10

- Smerfy/Minionki – wyjazd do Wiejskiej Chaty w Gliwicach
KONKURS „JESIENNE ZWIERZAKI”
– dla wszystkich przedszkolaków
- Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci z grupy Misie
- Biedronki – Badanie słuchu w poradni szpitala przy ul.
Truchana (dzieci 6letnie)
- Kangurki – Wyjście do Miejskiej biblioteki publicznej przy ul.
Gwareckiej 4

11.10

- Smerfy/Krasnale/Minionki – Dzień pieczonego ziemniaka

12.10

- Kangurki – Badanie słuchu w poradni szpitala przy ul.
Truchana

13.10

Dzieci z wszystkich grup świętują
– DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

17.10

- Biedronki – Wyjście do Miejskiej biblioteki publicznej przy ul.
Gwareckiej 4
- Kangurki – Wyjście do Muzeum w Chorzowie na zajęcia
pt. „Chorzów moje miasto”
- Kangurki – UROCZYSTE PASOWANIE NA WZOROWEGO
PRZEDSZKOLAKA (spotkanie popołudniowe z rodzicami)

18.10

- Kangurki – Udział w konkursie międzyprzedszkolnym;
„Drugie życie śmieci” – organizowane przez MDK

27.10

- Biedronki – Wyjście do Muzeum w Chorzowie na zajęcia
pt. „Chorzów moje miasto”

31.10

- Kangurki – udział w chorzowskim międzyprzedszkolnym
konkursie „Bajka sposobem na nudę”

ORAZ
DOGOTERAPIA – kolejne spotkanie z Aliss
Smerfy – „Czytamy z rodzicami” – rodzice przedszkolaków czytają dzieciom
książki (na październik planowane są 3 osoby)

DLA RODZICA

ALIS
I PIERWSZE SPOTKANIE Z DZIEĆMI Z GRUPY SMERFY

j źródła

"Jak rozmawiać z psem" czyli zajęcia dogoterapeutyczne
w Przedszkolu nr 24 w Chorzowie.
W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 realizowana będzie
innowacja pedagogiczna zatytułowana: „Jak rozmawiać z psem, czyli
dogoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dzieci w wieku przedszkolnym".
Autorami i jednocześnie prowadzącymi innowację są: Anna Fejkiel Giruć, fizjoterapeuta, dogoterapeuta nauczyciel w grupie Smerfów oraz Anna
Klyta wychowawca tej grupy oraz oligofrenopedagog. W zajęciach będzie brał
udział certyfikowany pies terapeutyczny rasy golden retriever - Aliss.
Piesek został przeszkolony w Śląskim Centrum Kynologicznym - Prestor
w Katowicach, jest także pod stałą kontrolą weterynaryjną.

Najbardziej naturalną forma aktywności dzieci jest zabawa, która spełnia
znaczącą rolę w ich rozwoju psychoruchowym. Podczas zabawy dziecko
komunikuje się, osiąga kształcące doświadczenia, rozładowuje emocje i uczy
się

zachowań

prospołecznych.

Jedną

z

metod

stymulujących

i wspomagających rozwój dzieci (niepełnosprawnych oraz w pełni zdrowych)
jest dogoterapia. Pies wyzwala w dzieciach chęć zdobywania nowych
doświadczeń. W czasie zajęć spontaniczność i naturalna radość psa pozwala
odczuć satysfakcję i sukces z wykonywanych przez dziecko zadań, a przede
wszystkim motywuje do podejmowania nowych wyzwań. Edukacja z udziałem
psa terapeutycznego ma na celu stwarzanie możliwości wszechstronnego
rozwoju dziecka na miarę jego potrzeb i możliwości. Bardzo ważnym
aspektem jest rozwój emocjonalny. Pies jest źródłem nieograniczonej miłości,
cierpliwości i zrozumienia, co może być kluczem do nawiązania pozytywnej
relacji z dzieckiem. Obecność psa w życiu małego człowieka pozwala oddalić
poczucie strachu, obawy, samotności i odosobnienia. Pies będzie z sympatią
i zrozumieniem słuchał, nie będzie oceniał, wygłaszał opinii, co daje poczucie
bezpieczeństwa i zaufania. Dogoterapia jest wspaniałym sposobem na to,
aby trudne i żmudne ćwiczenia w naturalny sposób stały się ciekawe
i atrakcyjne dla dziecka.
Pierwsze spotkanie z Aliss już za nami, z niecierpliwością czekamy
na kolejne zajęcia.
W najbliższym czasie grupa Smerfów, w ramach akcji:

"Paka dla

zwierzaka" , zorganizuje również zbiórkę żywności dla bezdomnych zwierząt
ze schroniska w Chorzowie, nasze dzieci cieszą się, że będą mogły pomóc
zwierzętom przetrwać zimę.

Anna Fejkiel – Giruć
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