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Maj, to najpiękniejszy miesiąc w roku, a dla dzieci
wiosenne szaleństwa na powietrzu, w ogrodach,
na wycieczkach. Po zimowych dniach, dzieci
często aż nazbyt odważnie chcą nadrobić zimowe,
ciemne popołudnia i wieczory i zażywać do woli
swobody na rowerze, hulajnodze, w piaskownicy,
itp. Prosimy, by szczególnie w tym okresie
zwracać uwagę na to, co robią i czy są bezpieczne.
Przed nami długi majowy wekeend. Życzymy
wszystkim spokojnego i atrakcyjnego
wypoczynku. Bezpiecznych podróży i powrotów.

ZAJĘCIA DODATKOWE
W maju kończymy wszystkie zajęcia dodatkowe
z wyjątkiem języka angielskiego.
W kwietniu zakończyliśmy akcję zbierania
nakrętek do butelek i zużytych baterii.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się do
tej użytecznej akcji ekologicznej. Jej wyniki
poznamy po uzyskaniu informacji od firmy
„Remondis”.

3 czerwca o godz. 17.00, zapraszamy
Rodziców wraz z dziećmi na Festyn
Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka,
Matki i Ojca.
DNI WOLNE
Przypominamy, że 2 maja i 21 czerwca nasze
przedszkole będzie
zamknięte. Oczywiście
w święta, 1 i 3 maja, również nasze przedszkole
jest nieczynne.
PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Dziękujemy Rodzicom
Jasia Sadowskiego,
Joanny Robakiewicz, Wojtka Partyki z Gr. I,
za zabawki, ozdoby świąteczne, i wzbogacenie
kącika przyrody. Rodzicom Zuzi Waszak,
i Ani Nowaczyk z Gr. VI, za zabawki, artykuły
papiernicze, i dekoracje świąteczne. Rodzicom
Julii Kończal, Stelli Jones, za materiały tekstylne,
ozdoby wielkanocne i pomoc w organizacji
urodzin Angielskiej Królowej.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Daty zakończenia roku szkolnego dla dzieci
idących do szkoły, nauczycielki grup podadzą
w późniejszym terminie.

POKOLORUJ

Z
ZAGADNIEŃ
PEDAGOGIKI:
MAŁA
MOTORYKA.
Mała motoryka jest terminem, z którym
spotykacie się zapewne, od kiedy dziecko było
niemowlęciem. Mała motoryka jest sprawnością
rąk, dłoni i palców. Ręce dziecka same
ćwiczą swoją siłę i sprawność podczas zabaw.
Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na to, czy
dziecko dobrze trzyma kredkę, czy nie naciska
nią za mocno lub za słabo podczas rysowania,
czy właściwie ustawia dłoń i zachowuje przy
tym prawidłową postawę. Należy zachęcać
dziecko do zabaw ćwiczących małą motorykę będzie miało łatwiejszy start do nauki pisania.
Każde ćwiczenie z małej motoryki powinno
być poprzedzone, a także często przerywane
zabawami ruchowymi.
Warto wspomóc dziecko przez:
- zabawy w chwytanie i sortowanie: małych
guzików, klocków, kamyków,
- malowanie palcami, lepienie i zabawy różnymi
masami plastycznymi,
- nawlekanie koralików, makaronu, guzików,
przewlekanie sznurka ćwiczy
sprawność ręki i palców,
- przesypywanie i przelewanie, to ćwiczenia
koordynacji ruchów, siły i precyzji chwytu.
Bazę do rozwoju małej motoryki stanowi duża
motoryka. Na co dzień należy zatem umożliwić
dziecku rozwój ruchowy. Niech wzmacnia

mięśnie, ćwiczy koordynację ruchową,
równowagę, zwinność i poznaje możliwości
swojego ciała.
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POŁĄCZ KROPKI

MAJ

• 13.05. g.9.30, Gr. VII organizuje spotkanie w bibliotece - „Wiersze w literaturze dziecięcej –
głośne czytanie.
• 14.05. g. 9, Gr. VI wybiera się na wycieczkę do Planetarium w Toruniu.
• 23.05.g. 12, Gr. mVI i VII bierze udział w koncercie muzycznym w MDK Nr 5 pt: „ Hej
zatańczmy siarczyście”.
• 21.05. g. 15.30 Gr. VI zaprasza Rodziców na uroczystość „ Bo najlepiej jest z rodziną”.
• 24.05. g.12.30, Gr. VII Warsztaty chemiczne w L.O. Nr 8.
• 29.05. g. 9 – 13, Gr. VII organizuje wycieczkę do Wioski Indiańskiej.

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.
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