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Wrzesień, to okres adaptacyjny dla najmłodszych 
dzieci. Większość z nich te najgorsze chwile ma 
już chyba za sobą i powinno być coraz lepiej. 
Nadchodzi pora jesienna. Czas większych 
chłodów i zmiennej temperatury. Powoduje ona 
niestety zwiększoną ilość infekcji bakteryjnych 
i wirusowych. Prosimy o odpowiedni ubiór dla 
dzieci i nie przyprowadzanie dzieci chorych,  
z katarem, kaszlem i temperaturą.

Niestety, tak jak zapowiadaliśmy, zmuszeni 
jesteśmy podnieść kwotę czesnego o 25 zł. Czyli 
do 265 zł. Obowiązywać ona będzie od 1 listopada. 
Podwyżka ta spowodowana jest wyłącznie 
wzrostem wszystkich kosztów utrzymania w ciągu 
ostatniego roku. Są one i tak wyższe, niż  wynika 
to ze stawki podwyżki. Zmianie nie ulega stawka 
żywieniowa. Nadal pozostaje ona na poziomie 7 zł.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Od Października zaczynamy wszystkie zajęcia 
dodatkowe. Jeszcze można zapisać na nie 
dzieci u nauczycielek ale należy uczynić 
to jak najprędzej. Także od października,  
w każdy czwartek, śniadanie podawać będziemy  
w formie bufetu. Dzieci będą miały większy 
wybór potraw i same decydują co będą jadły.

UBEZPIECZENIE DZIECI
Mija termin  ubezpieczenia dzieci. Jak już pisali, 
jest ono dobrowolne. Jeżeli ktoś z Państwa 
jeszcze chce się zdecydować, może to uczynić do  
2 października.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Dziękujemy Rodzicom Lary Tobolskiej, Anieli 
Drobińskiej, Kaji Sajko, Tosi Giży, Kuby 
Żurawlewa, Leny Grzegorowskiej, Weroniki 

Wyżgowskiej z Gr. I, za artykuły higieniczne, 
plastyczne oraz zabawki. Rodzicom z Gr. 
IV za artykuły higieniczne. Rodzicom z Gr. 
V za artykuły papiernicze i higieniczne. 
Rodzicom Basi Krawczyk, Zosi Pruszkowskiej 
i Julii Szyperskiej za artykuły papiernicze  
i zabawki.

OŚWIADCZENIA
Ci z Państwa, którzy nie oddali jeszcze 
oświadczeń o miejscu zamieszkania, prosimy  
o ich pilny zwrot w biurze przedszkola.

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. JESIENNA AURA
Chłodniejsze i krótsze jesienne dni nie zachęcają 
do spacerów. Mimo to warto codziennie 
wychodzić z dzieckiem na świeże powietrze, 
nawet wtedy,gdy jest szaro i mokro na dworze.  
To najlepszy sposób na budowanie odporności 
dziecka i dotlenienie rozwijającego się mózgu. 
Jesienna pogoda zaskakuje nas zmienną aurą 
oraz dużymi wahaniami temperatur. Po ciepłym 
lecie, przyzwyczajeni do upałow nie potrafimy 
się tak łatwo przestawić na nizsze temperatury. 
To sprawia,że ulegamy złudzeniu, iż jest za 
zimno na spacer z dzieckiem. Nic bardziej 
mylnego.
Trzymajmy się kilku zasad   jesiennego 
spacerowicza, a przechadzki sprawią nam wiele 
przyjemności.
• Wybierajmy najlepszą porę -  spacerujmy  
w południe, bo wtedy jest najcieplej i częściej 
świeci słońce.
• Spacer jest po to,aby dotlenic, odprężyć 
dziecko, dlatego unikajmy spacerowania przy 
ruchliwych ulicach. Ani spaliny, ani nadmierny 
hałas na pewno nie są zdrowe dla naszych 
pociech. Udajmy się lepiej do parku albo do 
lasu. Wyprawy do supermarketów na pewno też 
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KOMUNIKATY
• Urodziny dzieci z miesiąca października obchodzimy w czwartek, 24 października.
• 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.

nie posłużą naszym podopiecznym. Gwałtowne 
zmiany temperatur i ogrom czyhających 
wirusów mogą doprowadzić do przeziębienia. 
• Ubierajmy dzieci  na cebulkę. Dzięki temu  nie 
dopuścimy do przegrzania ani wychłodzenia 
organizmu. Jeśli zrobi się cieplej w każdej chwili 
możemy zdjąć jeden sweter. Nie przesadzajmy 
jednak z liczbą dodatkowych bluzek. Ruchliwy 
przedszkolak tylko się przez nie zgrzeje.

Dlaczego jesienne spacery służą naszym 
dzieciom?
• Hartują- dzieci uczą się adaptowania do coraz 
niższych temperatur i ostrzejszego wiatru. 
Dzięki czemu zimą będą odporniejsze.
• Pozwalają oddychać pełną piersią- nawet 
w najlepiej wywietrzonym mieszkaniu nigdy 
powietrze nie będzie tak świeże jak na dworze.
• Poprawiają nastrój- słonko jest nam wprost 
niezbędne do życia, łapmy więc każdy jego 
promyk, gdy dni stają się coraz krótsze.
• Zaostrzają apetyt
• Sprzyjają rozwojowi- tyle kolorów, kształtów 
i nowych ciekawych doznań może dostarczyć 
dzieciom   jesienna przyroda, pozwólmy 

im biegać,  dotykać liści, drzew, jarzębiny, 
kasztanów, dajmy im usłyszeć i poczuć 
otaczającą nas przyrodę. 
  Opracowała mgr Monika Pietrzak

CZERWIEC
• 7.10. g. 12. Spektakl teatralny Teatru „Waśka” pt.’”Konik Garbusek”.
• 8.10. g.10. Gr. VI organizuje zajęcia w bibliotece pt”Jesień w lesie i ogrodzie”.
• 9.10. g.9.   Gr.VI wyjeżdża do Gospodarstwa „Babaluda w Toruniu.
• 9.10. g.9.   Gr. V wycieczka do Gospodarstwa Babaluda w Toruniu.
• 14.10.g.9.30, Gr. II organizuje „Jesienne spotkanie w bibliotece”.
• 15.10. Dla wszystkich grup warsztaty rzeźbiarskie – prowadzą artyści plastycy.
• 16.10.g. 10. Gr. V – Koncert muzyczny – muzyka St. Moniuszki w MDK Nr 5.
• 17.10.g. 10. Gr. IV – zajęcia w bibliotece - „Sowa – leśny ptak”.
• 21.10.g.10.  Gr. III – zajęcia w bibliotece pt. „Jesienne drzewo”.
• 24.10.g.15.30. Gr I organizuje „Pasowanie dzieci na Przedszkolaka”.
• 24.10.g.10. Gr. V zajęcia w bibliotece pt. „Na tropach jesieni”.
• 30.10.g.15.30. Gr. III zaprasza Rodziców na „Jesienne spotkanie”.
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