
ELFOWE
WIADOMOŚCI

Miesięcznik Przedszkola Niepublicznego ELF, Nr 134, luty 2018     

 Przypominamy raz jeszcze, że ferie zimowe 
trwają od 12 do 25 lutego. W tym okresie 

nasze przedszkole czynne jest normalnie, jak 
w ciągu całego roku czyli od 6 do 17. 

        Wszystkim, którzy wybierają się na 
wypoczynek, życzymy wiele atrakcji, 

niezapomnianych wrażeń i oczywiście pogody, 
pięknej, zimowej.

W roku 2018, nasza placówka będzie zamknięta 
w następujące dni, /przypominamy raz jeszcze/:
30 kwietnia, 2 i 4 maja, 1 czerwca, 2 listopada, 
24 i 31 grudnia. W pozostałe dni roku nasze 
przedszkole jest otwarte. W okresie wakacji – 
lipiec – sierpień, przedszkole czynne będzie w 
godz. od 6.00 do 16.00.

7 II, GODZ. 9.00 ZAPRASZAMY 
WSZYSTKIE DZIECI NA BAL 

KOSTIUMOWY.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Dziękujemy Rodzicom Marcina Przybylaka, 
Huberta Połońskiego, Nadii Stosik, Aleksandra 
Głucha z Gr. I, za artykuły higieniczne, za ciasta 
na Dzień Babci i Dziadka i upominki świąteczne. 
Rodzicom Zuzi Grzesiak, Alicji Buczek, Igora 
Żurawlewa, Laury Serockiej i Wojtka Sumionki 
z Gr. III, za książki i puzzle oraz przybory 
plastyczne. Rodzicom Zuzi Waszak, Julii 
Januszewskiej, Marcela Szarowskiego, Gabrysi 
Szwarackiej, Piotra Witkowskiego z Gr. IV, 
za zabawki, artykuły papiernicze, pokarm dla 
ptaków, za słodki poczęstunek na Dzień Babci 
i Dziadka oraz za przeprowadzone zabawy z 
bańkami mydlanymi. Rodzicom Bartka Piątka, 
Mateusza Janasa z Gr. V, za artykuły papiernicze 

i higieniczne oraz ciasto przygotowane na Dzień 
Babci i Dziadka.

BRAWO PIŁKARZE
W styczniu reprezentacja piłkarska 
naszego przedszkola zdobyła I miejsce w 
„Międzyprzedszkolnym Turnieju Piłki Nożnej” 
organizowanym przez Szkółkę Piłkarską 
„Wisełka”. Wielkie gratulacje dla chłopców i ich 
Rodziców.

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. CO MOŻNA 
ROBIĆ W FERIE ZIMOWE Z DZIEĆMI?
Wakacje, znowu są wakacje... i jakoś nie mamy 
problemu, jak zaplanować wolny czas. Ale ferie? 
No tak. Co można robić zimową porą?  Ferie 
zimowe, bez względu na to, w jakim regionie 
Polski spędzone, mogą być naprawdę udane. 
W całym kraju możemy jeździć z dziećmi na 
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KOMUNIKATY
•	 Urodziny dzieci z miesiąca lutego obchodzimy w środę, 28 lutego.
•	 Opłaty za przedszkole /za dany miesiąc/, należy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeśli dokonują 

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

LUTY
•	 6.02. g. 9.  Gr. IV organizuje dla wszystkich dzieci „Dzień kota”, połączony ze zbiórką karmy dla kotów.
•	 7 02.  Bal kostiumowy dla wszystkich dzieci.
•	 28.02. Gr. II zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie z pisarzem i podróżnikiem Łukaszem Wierzbickim, 

autorem książki „Afryka Kazika”. Spotkanie zostało zaplanowane w ramach akcji: „Cała Polska czyta 
dzieciom”.

łyżwach, bo w każdym mieście jest co najmniej 
jedno lodowisko. Wszędzie są też wyciągi 
narciarskie, więc miłośnicy białego szaleństwa 
nie muszą już wyjeżdżać w góry, by poszusować 
na nartach. A zabawy na śniegu na tym się 
nie kończą! Są jeszcze sanki, lepienie bałwana 
oraz kuligi i ogniska, które sprawiają dzieciom 
wiele radości. Obcowanie z naturą jest nie tylko 
bezpłatne, ale przede wszystkim krzepiące i 
dobre dla zdrowia. Najwięcej frajdy sprawia 
zabawa białym puchem. Śnieg jest doskonały 
do zabawy dla osób w każdym wieku. Możesz 
z niego zbudować nie tylko bałwana ale też 
domek, latarnię, w zasadzie co tylko chcesz. 
Dodatkową atrakcją dla dzieci są kina i teatry, 
które na okres ferii zimowych przygotowują 

specjalne projekcje i występy. Często obniżają też 
ceny biletów, by zachęcić potencjalnych klientów. 
Atrakcje dla dzieci na feriach   przygotowują 
również biblioteki miejskie i ośrodki kultury. 
Pracownicy tych instytucji zapraszają 
wszystkich chętnych na różnego rodzaju 
zajęcia, np. taneczne, plastyczne, biblioteczne, 
teatralne, itd. Jeżeli macie ochotę spędzić czas 
w domu, to decyzja należy do Was, pamiętajcie  
tylko, że chwile spędzone razem z dzieckiem 
rodzą później niezapomniane wspomnienia. 
Przygotowujcie wypieki, czytajcie książki, grajcie 
w gry, ale przede wszystkim pozwólcie dzieciom 
decydować, jak będzie wyglądał harmonogram 
zajęć danego dnia.
  Oprac. mgr Ewelina Modrzyńska
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