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W Nowym, 2021 Roku, życzymy Państwu
dużo, dużo, zdrowia, spokoju. Oby ten nowy
rok był dla nas wszystkich lepszy i abyśmy
wszyscy pokonali pandemię.
Właśnie z powodu pandemii nie będziemy
organizować w tym roku spotkań z Okazji
Dnia Babci i Dziadka. Natomiast, aby nie
zawieść dzieci, planujemy bale karnawałowe w
skromnej formie, dla każdej grupy oddzielnie.
Dzieci będą mogły przyjść w strojach
kostiumowych.
Terminy bali nauczycielki podadzą w
oddzielnych informacjach.
DNI WOLNE W 2021 r.
Jak co roku, podajemy dni , w których nasze
przedszkole będzie zamknięte w roku 2021.
Są to: 4 czerwiec, 12 listopad, 24 grudzień, 31
grudzień.
Pozostałe dni roku przedszkole będzie czynne,
również w wakacje, z tym że w miesiącach
lipiec – sierpień w godz. od 6 – do 16.
FERIE
Zgodnie z obecnymi ustaleniami Ministra
Edukcji, ferie zimowe trwają od 4 do 17
stycznia. W tym czasie nasze przedszkole
będzie czynne normalnie.
Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI: ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI U DZIECI
Przedszkolak odkrywa świat poprzez zabawę,
która jest w tym wieku podstawą całego
przyszłego życia. Zabawa jest najważniejsza i
to ona uczy i rozwija dziecko Dlatego ważne
jest, aby zapewnić mu w ciągu dnia dużą ilość

czasu na swobodną zabawę. To nie rodzic czy
nauczyciel wymyśla, w co dziecko będzie się
bawić, ale ono samo. Wybór odpowiednich
zabawek jest tu bardzo ważny, muszą być to
przedmioty kształcące i rozwijające.
„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane.
Trzeba im też dać czas na chodzenie”. Niech
te słowa F. Froebla codziennie przypominają
nam o tym, co dla dzieci jest najważniejsze:
czas. Pozwólmy dzieciom się bawić,
dawajmy im czas na bycie samodzielnymi, na
popełnianie błędów, na odkrywanie świata.
Stwórzmy im do tego odpowiednie warunki,
gdyż panująca obecnie moda na nieskończoną
ilość zajęć dodatkowych oraz nieustannie
organizowanie dzieciom czasu nie pozwala
im rozwinąć skrzydeł, ale zniechęca i męczy.
Pozwólmy dzieciom być samodzielnymi!
Propozycje
zabaw
rozwijających
samodzielność dzieci:
• Zbuduj zamek, który ma... Zabawa
matematyczna z darami. Dziecko samodzielnie
konstruuje z klocków zamek, który ma np.
trzy wieże lub cztery bramy.
• Podróże z Bydgoszczy - zabawa z mapą. Dzieci
mierzą odległość z Krakowa do różnych miast
przy użyciu patyczka. Zapisują swoje pomiary,
a następnie określają do którego miasta jest
najbliżej/ najdalej.
• Zimowy obrazek- samodzielne działanie
twórcze dzieci. Należy przygotować dzieciom
materiały, do wykorzystania zimowego
pejzażu. Dziecko tworzy pracę wg własnego
pomysłu, samodzielnie wybierając materiały.

POKOLORUJ

STYCZEŃ
•

21 stycznia, Pani Zuzia, lektorka języka angielskiego organizuje w ramach zajęć w poszczególnych
grupach HOGMANAY – jest to impreza na powitanie nowego roku w szkockim stylu..

KOMUNIKATY
•
•

Urodziny dzieci z miesiąca stycznia obchodzimy w czwartek, 28 stycznia.
Opłaty za przedszkole należy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeśli dokonują Państwo opłaty
na konto, prosimy najpierw dowiedzieć się 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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