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PRZEDSZKOLE 144 JAK NOWE
Minê³y dwa miesi¹ce wakacji i trudny czas pandemii.
Z dum¹ wracamy do piêknie odnowionego, wyremontowanego Przedszkola, do nowego otoczenia wokó³ do znanych
k¹tów, przyjació³...
Firma AT-UD w czerwcu 2020 roku po wygranym przetargu, rozpoczê³a kompleksow¹ termomodernizacjê Samorz¹dowego Przedszkola nr 144 na os. Boh. Wrzenia 15.
rodki zosta³y pozyskane z bud¿etu Miasta Krakowa.
Termomodernizacja objê³a:
l odwodnienie wokó³ ca³ego budynku;
l ocieplenie cian zewnêtrznych;
l wymianê systemu instalacji grzewczej, grzejników we
wszystkich pomieszczeniach;
l wymianê stolarki okiennej i drzwiowej;

wymianê dachu;
remont i ocieplenie kominów;
wykonanie instalacji odgromowej.
Wizualnym akcentem modernizacji jest piêkna elewacja,
która przykuwa wzrok i jest wizytówk¹ Przedszkola. Trwaj¹cy 3 miesi¹ce remont nadzorowa³a i swoim czujnym okiem
dopatrywa³a Pani Dyrektor Halina Antoniuk. Dziêkujemy
Panu Radnemu Miasta Krakowa Kazimierzowi Chrzanowskiemu za pomoc i wsparcie we wszystkich dzia³aniach podejmowanych przez nasze Przedszkole. Wszystkim Rodzicom, pracownikom naszej placówki dziêkujemy za pomoc,
¿yczliwoæ i wyrozumia³oæ.
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Taki tytu³ nosi³a rodzinna zabawa plenerowa, w której udzia³ wziêli rodzice
i dzieci z Samorz¹dowego Przedszkola nr 177. Polega³a na rozpoznaniu,
znalezieniu i wykonaniu fotografii z zaproponowanymi miejscami, które
znajduj¹ siê na terenie naszej dzielnicy obejmuj¹cej osiedla Tysi¹clecia,
Z³otego Wieku, Piastów, Bohaterów Wrzenia oraz Kombatantów.

CZY ZNASZ CIEKAWE ZAK¥TKI
NASZEJ DZIELNICY XV?

Katarzyna Sasiñska

Dzieci starsze 5- i 6-letnie mog³y
wykonaæ sobie selfie z rozpoznanym
miejscem w tle, natomiast m³odszym
3- i 4-latkom fotkê wykonywali rodzice lub rodzeñstwo.
W trakcie zabawy dzieci mia³y mo¿liwoæ odkrycia ciekawych zak¹tków
naszej dzielnicy, rozwijania pamiêci
wzrokowej oraz nabywania kompetencji cyfrowych w pos³ugiwaniu siê aparatem fotograficznym lub telefonem
komórkowym podczas wykonywania
zadania.
Zabawa cieszy³a siê du¿ym zaanga¿owaniem ca³ych rodzin. Oto niektóre
wypowiedzi:
Korzystaj¹c z ostatnich ciep³ych
chwil, razem z Ani¹ i jej mam¹ w sobotnie popo³udnie wyruszy³ymy na
wycieczkê rowerow¹ w poszukiwaniu
miejsc ze zdjêæ. Zabawa by³a wietna.
Dziewczynki z radoci¹ odnajdywa³y
je, porównywa³y, czy, aby na pewno
jestemy w dobrym miejscu. Piêknie
pozowa³y i same robi³y zdjêcia. TO
BY£O CUDOWNE POPO£UDNIE!!!
Mama Laury
To by³a wielka frajda, zarówno dla
Adasia, jak i ca³ej naszej rodziny
(najwiêksz¹ mia³ chyba tatu). Kilka
miejsc by³o nam znanych, ale z wieloma mielimy problem. Wspólnymi si³ami uda³o siê je odnaleæ.
Mama Adasia

Wyniki z poszukiwañ zak¹tków i ciekawych miejsc zosta³y zaprezentowane
w przedszkolnej galerii zdjêæ.
Podziêkowania wszystkim uczestnikom z³o¿y³y pomys³odawczynie zabawy rodzinnej z³o¿y³y  nauczycielki:
Beata Jurkowska i Monika Siwek.
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Bogdanowi Kusiorowi
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i s³owa wsparcia z powodu mierci
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