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Listopad, to miesiąc szczególny. Czcimy pamięć
zmarłych naszych bliskich. Sprzątamy groby,
dekorujemy kwiatami i zapalamy znicze. Wpajajmy
naszym dzieciom tę piękną tradycję, aby one w
przyszłości nadal ją kultywowały.
Listopad, to, także w tym roku, szczególna rocznica
100 Lecia Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj.
Z tej okazji, również w naszym przedszkolu odbywają
się zajęcia poświęcone tym wydarzeniom.

PRZYPOMINAMY, ŻE
2 (PIĄTEK) I 12 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK),
NASZE PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE.
PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Dziękujemy Rodzicom z Gr. III za artykuły
papiernicze i higieniczne. Rodzicom Mai
Chabowskiej, Doroty Żymant i Pawła
Wyżgowskiego z Gr. IV, za tkaniny do prac
plastycznych, owoce dyni i materiały dydaktyczne.
Mamie Julii Kończal z Gr. VII za spotkanie
na temat zawodu pielęgniarki i za materiały
dydaktyczne na temat tego zawodu. Rodzicom
Asi Sanger i Adama Szczepańskiego za jabłka
i zorganizowanie wycieczki do Radia PiK.
UDOSTEPNIENIE WIZERUNKU
Ci z Państwa, którzy nie oddali jeszcze zgody na
udostępnienie wizerunku, prosimy uczynić to
jak najprędzej. Oświadczenie to, prosimy składać
u nauczycielek w grupach.
OPŁATY MIESIĘCZNE
Jeszcze raz prosimy Państwa, aby przy
dokonywaniu przelewu spytać o dokładną kwotę
opłaty za dany miesiąc w biurze placówki oraz
wpisać nazwę lub numer grupy oraz nazwisko
i imię dziecka.

POKOLORUJ

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. DZIECIĘCE
LĘKI.
Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli, czasem
się czegoś boją. Lęki u dzieci mogą być
różne: maluch może bać się obcych, dentysty,
ciemności, wysokości, agresywnych dzieci,
porażki, wojny, śmierci rodziców, potworów
i wielu innych rzeczy. Czasem lęki mogą być
uzasadnione i potrzebne, gdyż chronią przed
niebezpiecznymi sytuacjami – na przykład jeśli
dziecko boi się dotknąć gorącego garnka, raczej
się nim nie oparzy. Dzięki mówieniu o strachu
malec może otrzymać od rodziców pomoc.
W takiej sytuacji, o ile to możliwe, dobrze jest
powstrzymać się od okazywania emocji – nie
wolno śmiać się z dziecka, bo może stracić
zaufanie, natomiast niepewność w oczach
mamy i taty prawdopodobnie sprawi, że jego
przerażenie się nasili. Można spokojnie pokazać,
że w szafie nie ma czarownicy, a ciemność nie

jest taka straszna. Warto spróbować znaleźć
powód lęków, wytłumaczyć, że to się czasem
zdarza, ale można z tym walczyć i zachęcać
do podejmowania takiego wysiłku. Pomocne
mogą okazać się bajki terapeutyczne. Kiedy
dziecko przezwycięży strach, dobrze jest z nim
o tym porozmawiać – poczuje się docenione,
a w przyszłości będzie chętnie podejmować
próby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
			

Mgr Marta Krzymin
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5.11. g.15.30 Gr.VII zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte pt: „Zabawy z głoskami”.
6.11. g.10. Gr.V organizuje zajęcia w bibliotece, pt. „Moja rodzina”.
7.11. g.15. Gr. IV zaprasza Rodziców na przedstawienie pt. „Hej, na Krakowskim Rynku”.
8.11. g.15.30. Gr. V zaprasza Rodziców na zajęcia pt.„Czy jesteś dużym, czy małym przedszkolakiem.
8.11. g.10. Gr. VII bierze udział w koncercie muzycznym w MDK Nr 5, pt.”Przybyli ułani…..”
9.11. g. 10. Gr. V i VI biorą udział w koncercie w MDK Nr 5 pt. ”Hej, hej, ułani”.
13.11. g.9.30. Gr. IV, V, VI i VII organizują uroczystość z Okazji Odzyskania Niepodległości.
14.11. g.10.30. Dla wszystkich dzieci spektakl Teatru „Waśka”.
15.11. g. 11. Gr. III organizuje zajęcia w „Kuchcikowie”.
15.11. g.10. Gr. IV organizuje zajęcia w bibliotece pt. „ABC regionów Polski”.
16.11. g.10. Gr. VI organizuje zajęcia w bibliotece pt.” Wędrówki po Polsce”.
16.11. g.11. Gr. VII organizuje wycieczkę do Muzeum Leona Wyczółkowskiego.
20 i 27 11. od godz. 15, Gr.VI – dyżur nauczycieli odnośnie przeprowadzonej dojrzałości szkolnej dziecka.
Prosimy o ustalenie godziny spotkania z nauczycielami.
21.11. g. 9.30. Gr. VII organizuje zajęcia w bibliotece na podstawie książki „Pinokio”.
22.11. g.15. Gr. V zaprasza rodziców na indywidualne omówienie wstępnej obserwacji dziecka.
22.11. g. 15.30. Gr. VI zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte: „Poznajemy nasz kraj”.
23.11. g.11. Gr. VII organizuje wycieczkę do fabryki bombek.
26.11. g.10. Gr. II organizuje zajęcia w bibliotece z cyklu: „Rosnę z książką”.
27.11. g. I i II organizują „Dzień Pluszowego Misia”. Szczegóły na plakacie.
27.11. g. od 14 do 16.30. Gr. VII rozmowy indywidualne z nauczycielką dotyczące wstępnej diagnozy
dziecka.
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•
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Urodziny dzieci z miesiąca listopada obchodzimy w czwartek, 29 listopada.
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.
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

