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WSZYSTKIM DZIECIOM, RODZICOM I 
PAŃSTWA RODZINOM Z OKAZJI ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH ŻYCZYMY DUŻO 
ZDROWIA, WSPANIAŁEJ POGODY I 

WYPOCZYNKU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. 
DZIECIOM TAKŻE WIELKANOCNEGO 

UPOMINKU OD ZAJĄCZKA. 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE
W dniu 12 kwietnia o godz. 10.30, w naszym 
przedszkolu organizujemy uroczyste poświęcenie 
potraw świątecznych i śniadanie wielkanocne z 
udziałem ks. Macieja, który uczy u nas religii. Prosimy, 
aby w tym dniu dzieci miały odświętny ubiór.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy Rodzicom Mai Chabowskiej, Doroty 
Żymant, Filipa i Mateusza Burchardt z Gr. I, za 
dużą ilość pomocy dydaktycznych. Rodzicom Ali 
Buczek, Igora Żurawlewa, Kingi Dończyk, Zosi 
Pruszkowskiej, Zosi Dolaty, Alicji Lewandowskiej, 
Oliwki Chojnackiej z Gr. II, za artykuły plastyczne 
i higieniczne oraz pomoce do zabaw manualnych. 
Rodzicom Ani Nowaczyk i Oliwiera Skupina z Gr. 
III, za wzbogacenie kącika przyrody i za materiały 
plastyczne. Rodzicom Kacpra Chojnackiego, Adama 
Jakowca, Stelli Jones, Olafa Czelenia, Zuzi Gwizdały, 
Asi Sanger, Mateusza Janasa, Niny Rochmann z Gr. 
IV, za zajęcia kulinarne, za wykonanie Marzanny, 
materiały plastyczne, za miód i kwiaty oraz za uszycie 
stroju na Dzień Wody. Rodzicom Kaliny Siuzdak, 
Mikołaja Kołakowskiego i Adriana Pery z Gr. V, za 
zajęcia dydaktyczne i przybliżenie dzieciom zawodu 
farmaceuty oraz pielęgniarki. Mamie Adriana Pery 
dziękujemy dodatkowo za zorganizowanie zajęć z 
zakresu pierwszej pomocy medycznej z udziałem 
ratowników medycznych. Rodzicom Tomka Janasa, 
Michała Zielińskiego i Mikołaja Pomarańskiego z Gr. 
VI, za artykuły papiernicze i dydaktyczne dotyczące 
Wielkiej Brytanii. Rodzicom Izy Michałowskiej z Gr. 
VII, za zabawki i gry.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 
ZAPRASZA
Psycholodzy z Poradni Nr 2 w Bydgoszczy 
przeprowadzą w kwietniu 5 spotkań w Grupie 
II i V w ramach programu przeciwdziałającemu 
wykorzystywaniu i przemocy: „Chrońmy dzieci”. 
Bohaterowie programu; Minka i Humorek wprowadzą 
dzieci w tematykę zajęć, poruszając różne zagadnienia, 
m.in. „Wiem jak się czuję”, „Trudne sytuacje”, „Gdzie 
szukać pomocy”. Po każdym spotkaniu rodzice 
otrzymają list, w którym opisane będą realizowane 
treści. Pozwoli to poszerzeniu świadomości rodziców 
i utrwaleniu treści przyswajanych przez dzieci.

KĄCIK ROWEROWY
Dla większego bezpieczeństwa pojazdów 
jednośladowych dzieci, wygospodarowaliśmy kącik  
na przechowywanie tych pojazdów w holu placówki, 
przy oknie zewnętrznym, /za fotelami/. Prosimy nie 
stawiać rowerków i innych pojazdów w wiatrołapie. 
Mogą one tam nie być zbyt bezpieczne.

POKOLORUJ
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KOMUNIKATY
•	 Urodziny dzieci z miesiąca kwietnia obchodzimy  w czwartek, 27 kwietnia.
•	 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.

KWIECIEŃ
•	 5.04. g.10. Gr.III organizuje zajęcia z Okazji Międzynarodowego Dnia Książki.
•	 5.04. Zajęcia z gliny dla najstarszych grup.
•	 7. 04.  Gr. III organizuje „Światowy Dzień Zdrowia.” Informacje będą zamieszczone na plakacie.                                                   
•	 6. 04. g.15.30. Gr. IV zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte: „Wielkanocne spotkanie”.
•	 6.04.  g.15.30, Gr. VI zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte pt.: Wesołe zabawy z literami”.
•	 8.04. Gr. VII bierze udział w Przeglądzie teatrzyków w SP. Nr 27.
•	 10.04. g.10. Gr. II organizuje wiosenne spotkanie w bibliotece.
•	 10.04. g.15.30, Gr. V zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte pt.”Wielkanocne zabawy”.
•	 10.04. Kilkoro dzieci z Gr. VII bierze udział w Konkursie matematycznym w P-lu „Bajkolandia”.
•	 11.04. g.15. Gr.III zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte, pt.”Komu potrzebne są święta wielkanocne?
•	 12.04. g. 10.30 Poświęcenie pokarmów i uroczyste śniadanie wielkanocne.
•	 13.04. g.10. Gr. IV organizuje zajęcia w bibliotece, pt. „Ja w grupie rówieśniczej”.
•	 19.04. g.9. Gr. V do marketu Leroy Marlin na zajęcia dydaktyczne: „Dzieciaki – sadzeniaki”.
•	 24.04. Gr. III organizuje dla wszystkich dzieci „Międzynarodowy Dzień Ziemi”. Informacje na plakacie.
•	 24.04. Gr. VII wyjeżdża na spektakl „Szewczyk Dratewka” do kina „Adria”.
•	 26.04. Gr.VII bierze udział w koncercie muzycznym w MDK Nr 5.
•	 28.04.  Grupa IV bierze udział w konkursie tańca w Pałacu Młodzieży.

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI.  DLACZEGO WARTO 
CZYTAĆ DZIECKU.
Obrazy coraz częściej wygrywają ze słowami. Zanim 
jednak na dobre przestaniemy czytać, pamiętajmy, 
że czytając książkę, zanurzamy się w języku, który od 
zawsze stanowi podstawowe narzędzie komunikacji 
ludzi i budulec kultury. Zanim dziecko zacznie 
mówić, musi się dobrze osłuchać z poprawnym 
językiem- mówionym i pisanym. Specjaliści twierdzą, 
że dla osiągnięcia w czymś biegłości, potrzeba wielu 
godzin praktyki. Dlatego czytając dziecku, rodzice 
dają mu szansę praktykowania mowy. Nauka 
języka wymaga zaangażowania emocjonalnego i 
bezpośredniej interakcji z żywą osobą, dlatego nie 
można go przyswajać z telewizji, komputera czy 
płyty. Wielokrotne czytane dziecku wierszyki- rymy 
i rytmy, to świetny budulec pamięci. Codzienne 
czytanie sprzyja mocnej więzi między rodzicem a 
dzieckiem, jest ono najważniejszym czynnikiem 
chroniącym i wspierającym wszechstronny rozwój 
dziecka. Badania potwierdzają, że głośne czytanie 
dziecku:
- zaspokaja jego potrzeby emocjonalne: miłości, 
uwagi, stymulacji;
- buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem;

- wzmacnia poczucie własnej wartości;
- uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje 
swobodę w mówieniu;
- ćwiczy pamięć;
- uczy samodzielnego myślenia logicznego, 
przyczynowo- skutkowego, krytycznego;
- rozwija wyobraźnię;
- poprawia koncentrację;
- przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania;
- przynosi ogromną wiedzę ogólną, daje dostęp do 
informacji na każdy temat;
- ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole;
- uczy odróżniania dobra od zła;
- jest znakomitą rozrywką, rozwija poczucie humoru;
- zapobiega uzależnieniu od telewizora, komputera i 
gadżetów elektronicznych;
- chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony 
kultury masowej;
- jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń;
- przeciwdziała demoralizacji i przemocy;
- daje dostęp do życia, myśli i dział największych 
ludzi różnych epok;
- kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania 
wiedzy.
             Opracowała: Anna Winiarska         


