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Wszystkim dzieciom, Rodzicom i Waszym
bliskim Życzymy w Nowym Roku dużo
zdrowia, spełnienia marzeń, samych
spokojnych i ciepłych dni.
Niech Wasza codzienność wypełni się samymi
dobrymi chwilami.
FERIE ZIMOWE TRWAJĄ W OKRESIE
OD 14 DO 25 STYCZNIA
W okresie ferii nasze przedszkole czynne będzie
normalnie, czyli od 6 do 17. Jednak ze względu
na urlopy nauczycielek, dzieci będą w grupach
łączonych. Tym dzieciom, które wyjeżdżają na
ferie życzymy miłych wrażeń i bezpiecznego
wypoczynku.
NASZE DNI WOLNE W 2019
Jak co roku o tej porze podajemy dni, w których
nasze przedszkole będzie zamknięte. Są to te dni,
w których frekwencja i tak jest bardzo znikoma.
2 maj, 21 czerwiec, 16 sierpień, 24 grudzień, 31
grudzień.
BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI ODBĘDZIE
SIĘ 10 STYCZNIA
Zapraszamy dzieci do przebierania się
w przeróżne stroje kostiumowe. Często można
taki strój przygotować samemu, z udziałem
starszego rodzeństwa lub rodziców. Nie trzeba
kupować nowych ani wypożyczać z wypożyczalni.
ŚWIĘTO DZIADKÓW
Ponieważ to święto przypada w okresie ferii,
uroczystość tę wszystkie grupy zorganizują
w miesiącu lutym.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Dziękujemy Rodzicom z wszystkich grup
za pomoc i podarowanie wielu ozdób
choinkowych,
słodyczy,
materiałów
plastycznych i higienicznych.

POKOLORUJ

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. JAK SPĘDZIĆ
FERIE ZIMOWE Z DZIECKIEM?
Ferie zimowe, to idealna pora, aby trochę
odpocząć od przedszkola i poleniuchować
oraz spędzić czas wspólnie z najbliższymi.
Najważniejsze, aby dziecko czuło entuzjazm
rodziców i chęć do wspólnych aktywności.
Brak urlopu w pracy lub niewystarczające środki
na wyjazd z dziećmi w góry, nie oznaczają, że
nasze pociechy muszą się nudzić. Istnieje wiele
ciekawych sposobów na spędzanie wspólnie
czasu wolnego.
Okres zimowy, to świetny moment na
rozwijanie pasji do sportów zimowych. Jazda
na nartach czy łyżwach, to rewelacyjny pomysł
na spędzenie ferii, zadbanie o zdrowy i aktywny
wypoczynek oraz okazja do spróbowania czegoś
nowego, jeżeli jeszcze dziecko nie miało z tymi
sportami do czynienia.
W mieście lub w jego okolicach tworzone są
stoki narciarskie oraz lodowiska, gdzie można
wypożyczyć sprzęt i oddawać się białemu
szaleństwu bez ograniczeń. Wbrew pozorom
zimowe sporty nie wymagają wielkich kosztów
finansowych, jednak warto przed feriami
odmówić sobie kilka zbędnych rzeczy i uzbierać
na wypożyczenie nart czy łyżew, jeśli się ich nie
ma i nie może kupić.
Nie można pozwolić sobie na nudę w ferie!
Nawet jeśli nie ma możliwości skorzystania ze
stoków, lodowiska itp. można samemu wymyślić
ciekawe zajęcia w domu.
Jeśli nie spadnie śnieg, jest go zbyt mało na
jazdę na sankach bądź ulepienie bałwana
lub dziecko zachoruje i może tylko tęsknie
patrzeć przez okno jak inni się bawią, można

zrobić sztuczny śnieg w domu. Wystarczy
odrobina białej pianki do golenia i sporo sody
oczyszczonej. Trzeba pomieszać składniki tak
by masa się lepiła. Takim śniegiem można się
bawić na różne sposoby: można z niego ulepić
bałwana z malutką marchewką, patyczkiem
i ziarenkami pieprzu, można pochować
w nim malutkie zabawki, a następnie ich
szukać, można odśnieżać. Można też dodać
odrobinę barwnika spożywczego lub brokatu –
wtedy śnieg będzie kolorowy i błyszczący. Jest
to również dobre ćwiczenie sensoryczne.
Niezależnie od rodzaju zajęć, każda forma
zabawy oraz aktywnego wypoczynku stanowi
świetną okazję do poszerzenia horyzontów
i zdobycia nowych doświadczeń. Jest wiele
różnych pomysłów na spędzenie ferii zimowych.
Wszystko zależy od nastawienia, inicjatywy
i kreatywności.
Opracowała: mgr Ewelina Modrzyńska

POŁĄCZ KROPKI

STYCZEŃ

• W styczniu, z uwagi na okres ferii nie odbędą się żadne dodatkowe zajęcia w grupach.

KOMUNIKATY

• Urodziny dzieci z miesiąca styczniu obchodzimy w czwartek, 31 stycznia.
• 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.
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