
 

 

ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEJ WSPÓŁPRACY Z 

DYREKCJĄ, NAUCZYCIELAMI ORAZ CAŁYM 

PERSONELEM NASZEGO PRZEDSZKOLA W 

ATMOSFERZE WZAJEMNEGO ZAUFANIA I 

SZACUNKU. 

UFAMY, ŻE DZIECI W NASZEJ PLACÓWCE 

SPĘDZĄ WIELE MIŁYCH CHWIL, ROZWINĄ 

SWOJE ZAINTERESOWANIA I UMIEJĘTNOŚCI, 

A RODZICE PRZEŻYJĄ WIELE 

WZRUSZAJĄCYCH CHWIL Z UDZIAŁEM 

DZIECI. 



Nasze Przedszkole czynne jest od 6:30 do 15:30. 

6:30- 8:00- dzieci są z nauczycielem dyżurującym  

     w gr. "Wiewiórek" . 

8:00- 15;00 każde dziecko jest w swojej sali z nauczycielem 

15:00- 15:30- dzieci są z nauczycielem dyżurującym  

      w gr. "Wiewiórek". 

Zerówka w szkole otwarta jest od 7:00 do 15:30.  

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH:  

 Poniedziałek: zajęcia rytmiczno-taneczne,  

 Wtorek : zajęcia z języka angielskiego, religia, 

 Środa: zajęcia rytmiczno-taneczne, religia, 

 Czwartek: zajęcia z języka angielskiego, religia,  

 Piątek: zajęcia umuzykalniające, religia, 

(religia dla chętnych 5 i 6-latków) 



ADAPTACJA: 

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO ROLI PRZEDSZKOLAKA? 

Kilka podpowiedzi… 

 Drogi rodzicu staraj się jak najwięcej mówić swojemu dziecku o przedszkolu. Powinno ono 

wiedzieć, że będzie się tam mogło bawić z kolegami i koleżankami, rysować, oraz że czekają 

tam na niego zabawki i przede wszystkim miłe Panie, które będą się nim opiekować kiedy wy 

będziecie w pracy. 

 PAMIĘTAJ! Dziecko musi wiedzieć, jak wygląda przedszkole – dlatego wybierz się na 

spacer i pokaż dziecku gdzie będzie chodzić do przedszkola. 

 Wspólnie z dzieckiem weź udział w dniach otwartych organizowanych w przedszkolu. 

 WYPRAWKA – nie kupuj sam rzeczy, których dziecko będzie potrzebowało w przedszkolu, 

postaraj się wspólnie z dzieckiem wybrać na zakupy i pozwól, aby to ono wybrało kapcie lub 

worek. 

 SAMOOBSŁUGA – to bardzo ważne by przed zapisaniem dziecka do przedszkola nauczyć 

go takich czynności samoobsługowych jak: ubieranie i rozbieranie się, samodzielne jedzenie, 

mycie rąk czy korzystanie z toalety. Panie w przedszkolu oczywiście pomogą twojemu 

dziecku, ale na pewno maluch będzie czuł się bardziej komfortowo gdy opanuje w domu te 

najprostsze czynności. 

 NIE MARTW SIĘ! Jeżeli po raz pierwszy twoje dziecko idzie do przedszkole, nie zamartwiaj 

się z tego powodu, dziecko szybko wyczuje to i będzie negatywnie nastawione do nowego 

etapu swego życia. Dodatkowo niekorzystnie wpłynie na niego usłyszane z twoich ust zdanie 

„Co to będzie… jak ty sobie dasz radę… nie umiesz tego…”. 

 Jeśli twoje dziecko nigdy nie rozstawało się z domem lub z  rodzicami warto pomyśleć 

nad  zostawianiem go na kilka godzin pod opieką babci lub sąsiadki – przekona się, że po 

rozstaniu znów spotka się z rodzicami. 

 Jeżeli masz wątpliwości i pytania szczerze porozmawiaj z nauczycielem oraz dyrektorem 

placówki, do której zapisałeś swoje dziecko. 

 PRZEDSZKOLNE KSIĄŻECZKI! Warto przed pierwszymi dniami dziecka w przedszkolu 

poczytać książeczki, które są specjalnie napisane na tą okazję, aby twojemu dziecku było się 

łatwiej przygotować do nowej roli.  

 NIE STRASZ! Pamiętaj nigdy nie strasz dziecka przedszkolem, tym co go może tam spotkać 

oraz Paniami pracującymi w przedszkolu. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTUALNOŚCI WRZEŚNIOWE: 
 

- 04.09.2017 (poniedziałek) - Rozpoczęcie Nowego  

              Roku Przedszkolnego, 

- 26.09.2017 (wtorek) –Święto  Pieczonego  Ziemniaka, 

- 29-30.09.2017 (piątek) - Noc w Przedszkolu (5 i 6 

latki), 

- 29.09.2017 (piątek) - Dzień Chłopaka w grupach, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLENIZAŃCI:  

 Krasnoludki: 

o 18.09. - Kaja M. 

o 19.09. - Anna N. 

o  19.09. – Eliza M. 

 Zajączki: 

o 21.09. – Dmytro L. 

o 29.09. – Filip Ś. 

 



 Biedronki: 

o 06.09. – Maja S. 

o 09.09. – Adam G. 

o 22.09. – Maja J. 

 Misie: 

o  16.09. – Amelia D. 

 Pszczółki: 

o 08.09. – Mikołaj Z. 

o 11.09. – Maria W. 

o 12.09. – Wiktoria K. 

o 26.09. - Oliwia B. 

 Jagody: 

o   12.09. - Alan Ł. 

o   23.09. – Gabriel G. 

o   30.09. – Borys P. 



 Wiewiórki: 

o    03.09.  – Tatiana G. 

o    05.09. – Michał W. 

o    23.09. – Miłosz M. 

o    27.09. – Nikola R. 

 Motylki: 

o  05.09. – Julia K. 

o 05.09. – Jakub K.  

 Żabki: 

o 01.09. – Karol S. 

o 20.09 – Agata M. 

 

 

 

 

 



Zapraszamy do czytania naszej 

gazetki, postaramy się zamieszczać 

w niej interesujące tematy 

dotyczące Waszych dzieci i pracy 

przedszkola. 
 


