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Dla dzieci, które pójdą w tym roku 
do szkoły, rozpoczął się ostatni etap 
przygotowania przedszkolnego. Życzymy 
Wam dużo zdrowia i pilnej nauki. Zimy 
na razie nie widać, więc humory i zdrowie 
są też raczej jesienne. W grudniu dużo 
dzieci chorowało, mamy nadzieję, że 
większość z was już wyzdrowiała.

FERIE ZIMOWE TRWAJĄ  
OD 30 STYCZNIA DO 10 LUTEGO.  

W TYM OKRESIE NASZE 
PRZEDSZKOLE PRACUJE 

NORMALNIE, CZYLI OD 6 DO 17. 

BAL PRZEBIERAŃCÓW  
ODBĘDZIE SIĘ 26 STYCZNIA

PROŚBY DO RODZICÓW.
W okresie międzyświątecznym wyczyściliśmy nasze 
posadzki w szatniach i korytarzach. Przepraszamy 
za jednodniowe utrudnienie. W tej chwili wyglądają 
one bardzo efektownie. Jednak również od Państwa 
zależeć będzie jak długo w tym stanie wytrwają, 
dlatego prosimy o zakładanie na obuwie ochraniaczy.

DZIĘKUJEMY ZA DARY.
W grudniu przekazaliśmy od Państwa dary dla 
Domu Dziecka przy ul. Stolarskiej. Dzięki Waszej 
pomocy dzieci otrzymały ponad 1100 zł. oraz środki 
higieniczne i żywność. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękujemy Pani Joannie Rosiak z firmy DB 
Schenker za zaangażowanie w projekt „Świąteczny 
czas pomagania”. Dziękujemy Rodzicom Julii 

Januszewskiej, Ani Nowaczyk, Nataniela Paliwody 
i Nikodema Lorczaka z gr. I za zabawki i książki. 
Wszystkim Rodzicom z GR. VII za ozdoby świąteczne 
i słodkie upominki. Rodzicom Tomka Janasa, Michała 
Zielińskiego, Mikołaja Pomarańskiego za artykuły 
papiernicze, ozdoby choinkowe i słodycze. Rodzicom 
Alicji Lewandowskiej,Laury Serockiej, Filipa Kabata, 
Igora Żurawlewa i Zuzi Grzesiak z Gr. II za pomoce 
plastyczne, i drewniane ozdoby.
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KOMUNIKATY
•	 Urodziny dzieci z miesiąca stycznia obchodzimy  w czwartek, 25 stycznia.
•	 Opłaty za przedszkole należy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeśli dokonują    Państwo opłaty 

na  konto, prosimy najpierw dowiedzieć się o dokładną kwotę, jaką należy przelać oraz w treści podać nr 
grupy, do której uczęszcza dziecko. Prosimy o dotrzymywanie terminu opłat.

STYCZEŃ
•	 24. 01. Nasze przedszkole odwiedzi Dyrektor Bydgoskiego Schroniska dla zwierząt ze swoim pupilkiem.
•	 25. 01. Muzyka Etniczna dla wszystkich grup. /Zajęcia w grupach/.
•	 26. 01. Bal Przebierańców.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU „ELF”.
•	 Grupa I - 18 styczeń, godz. 12. 
•	 Grupa II - 19 styczeń, godz. 11.15
•	 Grupa III - 20 styczeń, godz. 11. 
•	 Grupa IV - 19 styczeń, godz. 9.45
•	 Grupa V - 18 styczeń, godz. 10.30 
•	 Grupa VI - 20 styczeń, godz. 10.30
•	 Grupa VII –16 styczeń, godz. 11.

UWAGA SPORTOWCY!
W środę, 28.12. nauczyciele wf ze S.P. nr 65 
przeprowadzili w naszym przedszkolu zajęcia 
„małej koszykówki”. Nauczyciele zapraszają dzieci 
do zapisów na te zajęcia na terenie Szkoły. Szczegóły 
na ulotkach.

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI.
ROLA SZTUK PLASTYCZNYCH WE WSPIERANIU 
ROZWOJU DZIECKA.
Obcowanie ze sztuką, bycie jej odbiorcą wywiera 
pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Poznawanie 
dział sztuki, które powstały w różnych okresach 
historycznych, przyczynia się do zwiększenia wiedzy
kulturowej, m.in. historycznej, a szczególnie z 
dziedziny historii sztuki. Równie ważną rolę 
odgrywa także własna aktywność artystyczna 
malucha, a zatem bycie twórcą. Działalność 
ta może pełnić w życiu dziecka wiele różnych 
funkcji: edukacyjną, rozwojową, diagnostyczną i 
terapeutyczną. Twórczość plastyczna umożliwia 

bowiem poznawanie różnorodnych zjawisk i 
ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej. Jest 
ważną rolą ekspresji, innej niż werbalna. Nierzadko 
też dostarcza opiekunom informacje o charakterze 
diagnostycznym i jest wykorzystywana przez 
terapeutów. Odwiedzając z dzieckiem galerię, 
muzeum czy oglądając dzieła sztuki w przestrzeni 
publicznej, warto zawsze zachęcić je do dyskusji, 
na temat tego co widzi. Przyczyni się to nie tylko 
do jego wszechstronnego rozwoju, ale także może 
stanowić punkt wyjścia do poszerzania wiedzy 
dziecka i dodatkową metodę jego edukacji. Zachęcać 
do aktywności artystycznej należy każde dziecko, 
nie tylko to szczególnie utalentowane. Wartość 
artystyczna dzieła to jedynie jeden z aspektów 
jego oceny, zatem ważne są nie tylko umiejętności 
techniczne i strona estetyczna wytworów. Sztuka 
pełni bowiem funkcję pro rozwojową wobec 
wszystkich dzieci, nie tylko tych zdolnych. Z tego 
względu pracom plastycznym małego człowieka 
należy poświęcić wiele uwagi i odpowiednio je 
chwalić. Komentarz: bardzo ładnie może wydać 
się maluchowi zdawkowy i nieszczery. Dlatego 
za każdym razem warto opisać to, co się widzi na 
rysunku i uzasadnić, dlaczego nam się to podobało. 
Dziecko będzie wtedy wiedziało, że rzeczywiście 
poświęciliśmy uwagę jego pracy i jest ona dla nas 
ważna. Dotyczy to nie tylko rodziców, ale także 
nauczycieli i wychowawców.
                                                Opr. Mgr Anna Winiarska
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