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Nadszedł, zwłaszcza dla dzieci, jeden  
z najpiękniejszych miesięcy roku. Magia świąt, 

choinki, śniegu i prezentów sprawia, że również 
dorośli z większą ochotą włączają się  

w świąteczne przygotowania.

Wszystkim dzieciom, rodzicom i i ich rodzinom 
życzymy pięknych, spokojnych i pełnych 

wypoczynku Swiąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego, 2020 Roku. Dużo zdrowia 

i optymizmu dla wszystkich Państwa życzą 
pracownicy i dyrekcja Przedszkola „ELF”.

Przypominamy, że 24 i 31 grudnia nasze 
przedszkole jest zamknięte.

19 grudnia w naszym przedszkolu odbędzie 
się Wigilia oraz przybędzie do nas Gwiazdor z 

upominkami.

Już teraz informujemy, że Bal Karnawałowy dla 
dzieci odbędzie się 17 stycznia 2020 roku.

Natomiast ferie zimowe dla woj. kujawsko – 
pomorskiego trwać będą  

od 27 stycznia do 7 lutego 2020 roku.

W styczniu, w ostatnim tygodniu przed feriami, 
poszczególne grupy organizować będą Dzień 

Babci i Dziadka.  
Szczegóły podadzą nauczycielki grup.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Dziękujemy Rodzicom Kuby Żurawlewa, 
Tosi Giża, Krystiana Smolińskiego, Weroniki 
Wyżgowskiej, Lary Tobolskiej i Franka Jasieckiego 
z Gr. I, za artykuły plastyczne i higieniczne oraz 
słodycze. Rodzicom Stasia Kubiaka z Gr. II, za 

kolorowanki. Rodzicom Olka Łykowskiego, 
Tosi Walczak, Lidki Drobińskiej i Piotra 
Szczepańskiego i Mileny Pomarańskiej z Gr. 
IV, za „Balonowy Dzień”, za zajęcia z klockami 
Lego i za artykuły papiernicze i plastyczne. 
Rodzicom z Gr. V za materiały plastyczne 
oraz za dużą ilość pokarmu dla ptaków. 

CHOROBY DZIECI
Jeszcze raz apelujemy do Państwa, aby nie 
przyprowadzać do przedszkola chorych dzieci. 
One naprawdę zarażają inne dzieci oraz 
personel placówki. Pojawiły się także przypadki 
ospy. Prosimy obserwować dzieci i zgłaszać 
nam każdy przypadek choroby zakaźnej.

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. CZAS 
PREZENTÓW, CZYLI RADOŚĆ Z DAWANIA.
Rozpoczął się grudzień i powoli zaczynamy 
myśleć o prezentach. Planujemy różne zakupy, 
zbieramy listy do Mikołaja od naszych pociech 
i zastanawiamy się, jakie podarunki sprawiłyby 
im największą radość. Jednak w tym całym 
świątecznym rozgardiaszu nie powinniśmy 
zapominać o tym, co najważniejsze – bliskości  
i rodzinnych relacjach. Jeśli będziemy 
pokazywać naszym dzieciom od najmłodszych 
lat, że otrzymywanie prezentów sprawia 
taką samą przyjemność, jak ich dawanie  
(a czasem nawet większą) i że nie zawsze  
w obdarowywaniu chodzi o rzeczy materialne, 
wtedy nasze maluchy nauczą się większej 
otwartości, bezinteresowności i nie będą 
nastawione tylko na osobiste korzyści w relacjach  
z innymi. Urodziny, Dzień Mamy czy Dziadka to 
oczywiste okazje to tworzenia własnoręcznych 
upominków, ale w przypadku Bożego 
Narodzenia robienie samemu prezentów może 
nam się wydawać kłopotliwą sprawą, jeśli 
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KOMUNIKATY
• Urodziny dzieci z miesiąca grudnia obchodzimy w czwartek, 12 grudnia.
• 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.

podtrzymujemy w domu wiarę w Świętego 
Mikołaja. Nie musimy jednak zaprzeczać 
istnieniu tego dobrotliwego staruszka z siwą 
brodą - w razie wątpliwości czy pytań ze strony 
dziecka, wyjaśnijmy mu, że Mikołaj przynosi 
prezenty dzieciom, a dla dorosłych podarunki 
przygotowują najbliżsi.   W całej tej nauce 
nie chodzi o sam podarunek, ale oswojenie 
dziecka z ideą obdarowywania. Najmłodsze 
dzieci mogą z naszą pomocą przygotować 
kolorowe wydzieranki, namalować farbami 
obrazek całej rodziny, czy ulepić z plasteliny 
figurki zwierzątek. Starsze, posiadające więcej 
umiejętności, zaczną wykorzystywać własne 
pomysły, skupiając się jednocześnie na takich, 
które sprawiają im największą przyjemność. 
Jedne mogą pozostać przy pracach 
plastycznych, udoskonalając tworzone przez 
siebie rysunki, inne będą wolały coś uszyć, 
upiec ciasto albo samemu wykonać różne 
drobne upominki, jak np. ozdobne pudełeczko 
na skarby, tekturową ramkę na zdjęcie, 
naszyjnik z koralików, zakładkę do książki 

czy nawet notatnik na telefony ze zwykłego 
zeszytu w twardej oprawie. Dzieci same odkryją 
przyjemność w przygotowywaniu prezentów, 
zobaczą, że jest to dla nich świetna zabawa, 
a jednocześnie poczują się bardziej dorosłe 
mogąc stworzyć coś własnoręcznie i mając  
w związku z tym własne tajemnice. Prezent może 
być zupełnym drobiazgiem, ale podarowany 
z miłości stanie się najcenniejszą pamiątką.  

   Opracowała: mgr Ewelina Modrzyńska   

GRUDZIEŃ
• 2.12.g.9.30. Gr. VI i 6-latki gr V  - spektakl teatralny w kinie „Adria - „Shrek”.
• 3.12,.g.10. Gr.V „Dzieciaki sadzeniaki” - warsztaty w Leroy Merlin.
• 4.12.g.10. Gr. I zajęcia w bibliotece, „Bajki pod choinkę”- świąteczne czytanie.
• 4.12.g.10. Gr. III – Mikołajkowe spotkanie w Carefourze.
• 13.12. g.10. Gr.IV organizuje Jasełka dla seniorów wspólnie z Gr. II i IV przy współpracy z firmą 

DB Schenker.
• 14.12.g.10.30. Gr. VI Wigilijne spotkanie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Fordonu” w SP Nr 9.
• 16.12.g.15.30. Gr. V zaprasza Rodziców na przedstawienie świąteczne.
• 17.12.g.10.30.Gr. II zorg. Dla wszystkich dzieci koncert zespołu „Fresca Voce”
• 17.12.g.15.30. Gr. III zaprasza Rodziców na „Spotkanie świąteczne”.
• 17.12.g.15.Gr. IV zaprasza Rodziców na przedstawienie świąteczne.
• 18.12.g.15.Gr. I zaprasza Rodziców na Wigilijne spotkanie przy choince”.
• 18.12.g.10.Gr. V i VI biorą udział w „Koncercie świątecznym w MDK Nr 5.
• 18.12.g.15.30. Gr. VI zaprasza Rodziców na „Jasełka”.
• 19.12.g.15.Gr. II zaprasza Rodziców na „Spotkanie świąteczne”

POKOLORUJ


