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  Maj, choć to najpiękniejszy miesiąc w roku, dla 
najstarszych dzieci w przedszkolu ostatni miesiąc 

nauki.  Życzymy więc Wam zdrowia i  dobrej 
frekwencji na zajęciach. W ostatni dzień maja 

czeka nas tradycyjny Festyn Rodzinny, na który 
już teraz Państwa serdecznie zapraszamy.

BADANIE SŁUCHU
17 maja Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 
przeprowadzi przesiewowe badanie słuchu dla dzieci 
sześcioletnich. Prosimy o podpisywanie zgody na to 
badanie. Lista będzie wyłożona  w recepcji placówki.

ANKIETA
W maju przeprowadzimy w naszym przedszkolu 
ewaluację wewnętrzną. W związku z tym prosimy 
Rodziców o rzetelne wypełnienie ankiet.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy Rodzicom Mai Chabowskiej, Doroty  
Dziękujemy  Rodzicom Filipa Kabata, Ali Buczek, 
Oliwii Chojnackiej, Oskara Bursztyńskiego, 
Michała Hałasa i Igora Żurawlewa z Gr. II za 
artykuły papiernicze i higieniczne. Rodzicom Oliwii 
Kasprzak, Julii Walczak i Nataniela Paliwody z Gr. 
III za wzbogacenie kącika plastycznego. Rodzicom 
Kacpra Chojnackiego, Olafa Czelenia, Stelli Jones,  
Fabiana Murawskiego, Eweliny Franc, Zuzanny 
Gwizdały, Kacpra Maławy, Bartka Piątka, Mateusza 
Janasa, Martyny Domagalskiej z Gr. IV, za pomoce 
dydaktyczne, zabawki, dekoracje świąteczne, oraz 
materiały higieniczne i plastyczne. Rodzicom Olgi 
Głysz, za zorganizowanie zajęć w Leroy Merlin oraz 
Julki Walczak z Gr. V, za wzbogacenie kącika przyrody.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 
ZAPRASZA
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 
zaprasza w maju na Międzynarodowy Tydzień 
Rodziny. Szczegóły całego tygodniowego programu 
zamieszczone są na plakacie w holu.

PIŁKARSKA DRUŻYNA
Od listopada ubr. nasze przedszkole startuje w Lidze 
Przedszkolaka organizowanej przez Klub „Wisełka” 
Bydgoszcz Fordon. Drużyna, prowadzona przez 
dwoje rodziców – Piotra Kicińskiego i Macieja Perę, 
do tej pory składała się z 8 chłopców, jednak w 
ostatnim czasie z gry zrezygnował Franek Gołaś. W 
tej chwili przedszkole reprezentują: Emil Kiciński, 
Kordian Klemm, Maciej Maziarz, Mateusz Maziarz, 
Adrian Pera, Mikołaj Pomarański oraz Maksymilian 
Wiszniewski. Do tej pory odbyło się 5 kolejek ligi, 
podczas których chłopcom szło różnie. Po IV kolejce 
zajmowaliśmy nawet 2 miejsce w tabeli! Niestety, po 
V kolejce, która odbyła się w bardzo zimną sobotę 22 
kwietnia, zajmujemy 3 miejsce z minimalną stratą 2 
punktów do miejsca 2. Pozostała do końca rozgrywek 
ostatnia VI kolejka i walka trwać będzie zapewne do 
samego końca. Zapraszamy do kibicowania naszej 
drużynie.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Dzieci z grupy VII - Pszczółki, 8 kwietnia, zajęły  
I miejsce w Fordońskim Przeglądzie Teatrzyków. 

Zespół „Tańczące Elfiki” z Grupy II „Biedronki”, zajęły 
I miejsce w Konfrontacjach Dziecięcych Zespołów 
Tanecznych pt. „W Tanecznym rytmie”. Konkurs ten 
odbył się 28 kwietnia w Pałacu Młodzieży. 

Dzieciom serdecznie gratulujemy!!!

POKOLORUJ



Redakcja i druk: Przedszkole Niepubliczne „ELF”, Bydgoszcz, ul. Gawędy 4  
tel. 52- 344-75-90, tel./Faks: 52-320-61-13  

www.przedszkole-elf.com, e-mail: info@przedszkole-elf.com  
Nr konta: 16102014750000830200194753

KOMUNIKATY
•	 Urodziny dzieci z miesiąca maja obchodzimy  w czwartek, 25 maja.
•	 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.

MAJ
•	 6.05. „Tańczące Elfiki”  biorą udział w konkursie tanecznym „Karolinka’ w MDK Nr 2.
•	 8.05.  g.1030. Spektakl Teatru „Waśka”    
•	 10.05. g.10. Zajęcia z gliny dla najstarszych grup. 
•	 12.05. Zajęcia z muzyki etnicznej dla wszystkich grup.                                                   
•	 17.05. g.10. Gr. III organizuje zajęcia edukacyjne w bibliotece pt. „Mama i ja”.
•	 22.05. Gr. III planuje wycieczkę do Żołędowa na m.in. wystawę ekologiczną.
•	 23.05. g.15. Gr. I zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte pt. „Zabawy ruchowe według Weroniki Sherbone”.
•	 24.05. Gr. IV organizuje wycieczkę do „Zaginionego świata” w Myślęcinku.
•	 25.05. Gr. II bierze udział w spotkaniu pt. „Kobietnik” w Kuj.-Pom. Szkole Wyższej”
•	 25.05. g.15.30. Gr. IV zaprasza Mamy na spotkanie pt. „Od serca, dla serca”.
•	 30.05. Gr. II zaprasza Rodziców na indywidualne spotkania w związku z przeprowadzoną obserwacją.
•	 31.05. g.17. „Festyn Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca.
•	 31.05. gr. VII, wycieczka do leśniczówki.

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI.  
Obrazy coraz częściej wygrywają ze słowami. 
Zanim W miesiącu maju obchodzimy jedno z 
najpiękniejszych świąt w roku. Wszyscy, duzi i mali, 
swoje myśli kierują ku swoim mamom , mamusiom, 
mateczkom.
Dzień Matki w Polsce obchodzimy co roku 26 maja. 
Jest to święto z długą historią, obchodzone już od 
czasów starożytnych. W Polsce po raz pierwszy 
obchodzono Dzień Matki w 1923 r. w Krakowie. 
W tym dniu wszyscy okazujemy wyrazy miłości i 
szacunku swoim mamom w jakiś szczególny sposób 
np: obsypując je kwiatami, upominkami, laurkami, 
szczególnymi życzeniami lub po prostu buziakami.

Święto Matki
Maj – to życie, 
maj – to kwiaty
Bzy, konwalie, róże , bratki           
Maj w uczucia jest bogaty
Maj to także Święto Matki.
Maj to miesiąc najpiękniejszy
Taki świeży i pachnący
Tobie mamo go oddaję 
By ten dzień był najcudniejszy.
Byś się dzisiaj uśmiechała
Byś na zawsze przytulała           
Byś nam winy przebaczała
I serdecznie całowała
Abyś zawsze przy nas była
Najpiękniejsza i jedyna
Mądra dobra, ukochana
Taka bliska – nasza mama.
Dużo mówić mamie miałem
lecz gdy biegłem zapomniałem .
Więc mamusiu- nadstaw uszka
i zapytaj się serduszka
Niech Ci powie jego bicie
że ja kocham cie nad życie
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