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    Jak co roku, również i w tym, 
organizujemy Festyn Rodzinny z 

Okazji Dnia Dziecka, Mamy i Taty. 
        Zapraszamy wszystkie dzieci 

wraz z Rodzicami  
5 czerwca o godz. 17.00.    

PRZYPOMINAMY,  
ŻE 1 CZERWCA,  

PIĄTEK PO BOŻYM CIELE, 
PRZEDSZKOLE JEST   ZAMKNIĘTE.

SUKCES NASZEGO PRZEDSZKOLA
W naszym przedszkolu realizowany jest Bydgoski 
Grant Ekologiczny przyznany przez Prezydenta 
Bydgoszczy. Na 59 złożonych wniosków, przyznano 
tylko 23 granty. W ramach tego grantu realizowano 
w naszej placówce 23 kwietnia „Dzień Ziemi”. Dzieci 
z Gr. V przygotowały przedstawienie o wodzie, było 
wspólne śpiewanie piosenek ekologicznych, sprzątanie 
placu zabaw. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem w 
Żołędowie, gościliśmy pana leśniczego od którego 
otrzymaliśmy30 sadzonek krzewów. Pan leśniczy 
osobiście posadził 4 krzewy a resztę posadziliśmy w 
naszym ogrodzie przy udziale kilku rodziców z Grupy 
IV. Dziękujemy !

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
 Dziękujemy Rodzicom Ady Budzińskiej, Oliwiera 
Lewandowskiego i Wiktora Rosiaka z Grupy I, za 
artykuły higieniczne. Rodzicom Laury Serockiej, 
Wiktorii Niedzielskiej, Igora Żurawlewa i Ali Buczek 
z Gr. III, za artykuły papiernicze, higieniczne oraz 
klocki. Rodzicom Mateusza Janasa, Bartka Piątka i 
Kornelii Piskrzyńskiej z Gr. V, za słodycze, artykuły 
papiernicze i zabawki.

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. ROZWÓJ ZDOLNOŚCI 
MANUALNYCH U DZIECI
W dzisiejszych czasach dzieci mają mało okazji do 
rozwoju manualnych zdolności. 
W dobie technologii, kiedy każdy ma dostęp do 
gadżetów i sprzętu elektronicznego, dawne zabawy, 
które wspierały ćwiczenia mięśni rąk zostają wyparte. 
Dlatego szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na 
rozwijanie motoryki małej, czyli sprawności dłoni i 
palców oraz umiejętności dowolnego chwytania u 
dzieci.
Sprawność motoryczna oznacza nie tylko naukę 
malowania czy pisania, ale także umiejętność 
samodzielnego zasznurowania butów czy zapięcia 
guzików. Dorośli powinni zachęcać swoje dzieci 
do podejmowania tego typu działań. Umiejętność 
zawiązania sznurowadeł , bądź samodzielne 
ubieranie się jest istotne  nie tylko pod względem 
rozwoju motoryki dziecka ale są to pierwsze kroki 
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KOMUNIKATY
•	 Urodziny dzieci z miesiąca maja obchodzimy w czwartek, 30 maja.
•	 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.

MAJ
•	  9.05. g.10. Gr. V wyjeżdża na koncert muzyczny do MDK Nr 5.
•	 9.05. g.10.30, Spektakl teatralny Teatru „Waśka”.
•	 10. 05.Gr.IV organizuje spotkanie z Prezydentem Bydgoszczy, Panem Rafałem Bruskim, w ramach akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”.
•	 12.05. Udział „Tańczących Elfików” w Konkursie Tańca „Karolinka”.
•	 16.05. g.9.15, zajęcia z gliny dla najstarszych grup.
•	 21.05. g.9.30, Gr. IV organizuje turniej wiedzy ekologicznej dla Gr. V i klasy I Szk. Podst. Nr 65.
•	 21.05. Gr. V wyjeżdża na wycieczkę do Torunia – Planetarium i zwiedzanie Starówki.
•	 22.05. g.15.30, Gr. III zaprasza Mamy na zajęcia metodą W. Sherborne. Prosimy mieć strój sportowy.
•	 22.05. g.8, Gr. VI wyjeżdża do „Centrum Nowoczesności” w Toruniu. Zbiórka o 7.30 w przedszkolu.
•	 23.05. g. 15, Gr. II zaprasza Rodziców na przedstawienie pt: „Biedronki”.
•	 23.05. g.10, Gr.IV i VI organizują konkurs matematyczny dla dzieci z Gr. V i VI, pt.”Sowa mądra głowa
•	 23.05. g.10, Gr. V org. Zajęcia w bibliotece pt” Najmilsze słowo Mama” - głośne czytanie wierszy.
•	 24.05. g. 15.30,  Gr. V zaprasza Rodziców na zajęcia pt: „Niezwykła przygoda w kosmosie”.
•	 29.05. od godz. 15, Gr. III zaprasza Rodziców na indywidualne omówienie obserwacji dziecka.
•	 30.05. g.10, Gr. II org. Zajęcia w bibliotece, „Dzieci lubią się bawić”.
•	 Grupa III weźmie udział w „Dniach Nauki organizowanych przez UTP. Termin i dodatkowe informacje 

podadzą nauczycielki.

ku jego samodzielności. Należy zwracać uwagę, by 
zabawy, jakie organizujemy naszym podopiecznym 
wspomagały ich zdolności manualne. Mogą być to 
działania typu: przeplatanki, zabawy z masą solną, 
ciastoliną, piaskiem bądź błotem. Umiejętna praca 
z nożyczkami wspomaga koordynację wzrokowo-
ruchową i ćwiczy koncentrację. Nie należy bać się 
dawać dziecku nożyczek. Ważne jest to, że zanim 
przystąpimy do pracy z nimi trzeba upewnić 
się , że nasza pociecha zna zasady bezpiecznego 
korzystania z nich.  W celu prawidłowego rozwoju 
motorycznego potrzebne jest wykonywanie 
różnych zabaw plastycznych, czy konstrukcyjnych. 
Wychowanie plastyczne w przedszkolu umożliwia 
dziecku kontakt z różnorodnymi rodzajami sztuki 
plastycznej i rozwija jego twórcze myślenie oraz 
ekspresję. Dziecko odczuwa satysfakcję z dobrze 
wykonanej pracy. Działania plastyczne dostarczają 
dzieciom wiele uśmiechu i zabawy. Podczas nich 
mogą puścić wodze fantazji.  Nie muszą uważać by 
być czystym, ponieważ  rozwój sensomotoryczny 
wymaga pobrudzenia sobie rak. Poprzez zabawę 
dziecko chłonie wiedzę i staje się twórcze a taka 
forma nauki sprawia największą przyjemność. Wiek 
przedszkolny to czas w którym dziecko nieustannie 

wypowiada się w zmieniających się formach 
ekspresji. Z chęcią chwyta za kredkę ale również 
odczuwa potrzebę ruchu, które jest spowodowane 
chęcią przechodzenia jednego działania  w kolejne. 
Dlatego warto zadać sobie pytanie:  W jaki sposób 
rozwijać zdolności manualne u dzieci i poprawiać 
ich precyzję ruchów?  Ćwiczenie umiejętności 
manualnych zapewniają między innymi: budowanie 
z klocków, ubieranie lalek, wiązanie kokardek,  gra 
w kręgle, zabawy z piłką, nawlekanie guzików, 
układanie puzzli, itp. Nie warto zmuszać dziecka do 
żmudnych zajęć, np. rysowania szlaczków. Dziecko 
podczas tego typu zabaw powinno robić to co sprawia 
mu przyjemność, by z chęcią chciało powtarzać tego 
typu działania. Może malować palcami na dużych 
kartonach albo robić pieczątki, odbijając na kartce 
własne dłonie.
Usprawnianie zdolności manualnych u dzieci na 
pewno zaprocentuje w  przyszłości, kiedy dziecko 
zacznie uczyć się pisać. Warto zatem dostarczać 
naszym pociechom wielu możliwości doświadczania 
na wieloraki sposób, aby rozbudzać ich ekspresję. 

mgr Agnieszka Kozłowska   


