
    Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA 
EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 

2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 nasze przedszkole 

pozostaje zamknięte od 29 marca 2021 
r. do dnia 11 kwietnia 2021. Przedszkole 

zapewnia opiekę dla dzieci, których rodzice 
zaangażowani są w walkę z pandemią. 

WIELKANOC W PRZEDSZKOLU 
Autor: Ewa Romaniec-Zawadzka

Dziś w naszym przedszkolu wesoło od rana. 
Wielkanocna palma już przygotowana. 

 
Z papieru baranki, a z waty kurczątka, 

z modeliny mazurek pięknie też wygląda. 
 

Koszyczek spleciony z paseczków tektury, 
ozdobiony kwiatami od dołu do góry. 

 
Śpiewamy piosenkę o śmiesznej tradycji, 
która mówi o tym, że mokrzy są wszyscy. 

 
Przedszkolaki poznały wielkanocne zwyczaje. 

Teraz tylko na Święta czekać pozostaje.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju i dużo 
wypoczynku.

Wszystkim naszym Dzieciom i Rodzicom
 życzy przedszkole ELF.

Miesięcznik Przedszkola Niepublicznego ELF, Nr 163, kwiecień 2021 r.

Jak co roku, bardzo prosimy Państwa o dalszą 
pomoc dla Helenki Krawczyk w formie rozliczenia  
1% podatku. NR KRS 0000037904, cel szczegółowy 
25021 Krawczyk Helena. Chcemy również w tym 
miejscu podziękować Państwu za dotychczas 
okazaną pomoc i wsparcie

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Serdeczne podziękowania dla rodziców 
Nikodema Langowskiego, Michaliny Przybylskiej, 
Kacpra Pomianowskiego, Poli Demskiej, 
Krzysia Wyszyńskiego, Antka Zielińskiego, 
Milana Krzaczkowskiego, Nikoli Rutkowskiej  i 
Niny Ziółkowskiej za przyniesione nasiona do 
przedszkolnego ogrodu kwiatowego.
Bardzo dziękujemy rodzicom Tomka 
Jarzembskiego, Malwiny Brudeckiej, Oskara 
Stahl, Oliwii Kołakowskiej i Oliwii Hassenpflug 
za pomoc w utworzeniu w przedszkolnym 
ogrodzie łąki kwiatowej. Rodzicom Rafała 
Lewandowskiego i Kornelii Brodziak za 
wzbogacenie kącika przyrody w sezonowe 
rośliny oraz rodzicom Mileny Zwierzyńskiej i 
Rafała Lewandowskiego za wzbogacenie kącika 
plastycznego w artykuły plastyczne.
Dziękujemy rodzicom Weroniki Wyżygowskiej, 
Filipa Chorzępy, Krystiana Smolińskiego, Kacpra 
Worytko, Korneli Klemm i Franka Jasieckiego za 
artykuły higieniczne i papiernicze. Dziękujemy 
rodzicom Lary Tobolskiej za upiększenie kącika 
przyrody wiosennymi kwiatami.  Serdecznie 
dziękujemy rodzicom Kuby Żurawlew za królicze 
koszyczki dla wszystkich dzieci i Fabi Mikulskiej 
za koci plakat do tematu kompleksowego o 
kotach.
Serdeczne podziękowania  dla wszystkich 
rodziców dzieci, które przyniosły nasiona roślin 
miododajnych. Szczególne podziękowania 
dla rodziców Antosia Macikowskiego za 
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zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu : 
„Elfy pomagają pszczołom”.
Dziękujemy rodzicom Bruna i Nikodema z 
pszczółek za wzbogacenie w kwiaty i zielone 
gałązki kącika przyrody. Cieszy nas duże 
zaangażowanie Rodziców w bieżącą tematykę 
(artykuły plastyczne, konstrukcyjne). 

PROJEKT EDUKACYJNY:  PSZCZOŁY NASI 
MALI PRZYJACIELE!
Jak ogromne znaczenie mają pszczoły w 
życiu ludzi wyraził Albert Einstein, jeden z 
najwybitniejszych fizyków wszech czasów, który 
stwierdził, iż człowiek i świat istnieją i istnieć 
będą dopóty, dopóki żyją pszczoły. Po wyginięciu 
pszczół w przeciągu dwóch lat wyginie populacja 
ludzka na kuli ziemskiej. Pszczoły nie tylko 
produkują miód, ale też zapylają blisko 80% 
roślin. Przenosząc pyłek, zwiększają jakość 
i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania, 
rozwój i wzrost roślin nie jest możliwy. Dlatego 
postanowiłam stworzyć projekt edukacyjny 
„Elfy pomagają pszczołom”, aby dzieci mogły 
bliżej poznać życie pszczół oraz ich znaczenie 
w otaczającym nas świecie jak również w życiu 

każdego z nas. W ramach projektu zaplanowałam 
szereg działań m.in. oglądanie prezentacji 
dotyczących pszczół, udział w akcji „Adoptuj 
pszczołę”, konkursy plastyczno-techniczne, 
konkursy wiedzy, warsztaty kulinarne oraz 
techniczne, spotkania z ekspertami, zabawy 
badawcze z miodem, teatrzyki o pszczołach, 
stworzenie pszczelej apteczki, zbudowanie 
domków dla zapylaczy, założenie łąki kwietnej 
w przedszkolnym ogródku. Dzięki pomocy 
wielu organizacji  udało mi się nawiązać 
współpracę z Urzędem Miasta, Castoramą, 
Ogrodnictwem Juszczak w Strzelcach Górnych, 
Miejską Pszczołom, Ogranizacją BeePathnet. 
W przedszkolnym ogródku powstanie łąka 
kwietna, w której zasadzone zostaną kwiaty 
roślin miododajnych m.in dzięki pomocy 
Ogrodnictwa Juszczak. Zachęcamy Państwa do 
odwiedzenie tego gospodarstwa, bo pracują tam 
ludzie, którzy oddają całe serca w swoją pracę z 
roślinami. 

Opracowanie i Koordynator 
Projektu mgr Anna Chyba.

KOMUNIKATY
• Urodziny dzieci z miesiąca marca i kwietnia obchodzimy  w czwartek, 22 kwietnia. 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.

MARZEC
Pszczółki wzięły udział w konkursie plastycznym „Elemelkowe Literki” organizowanym przez SP. 27 w Bydgoszczy. 

KWIECIEŃ
•  W kwietniu zapraszamy dzieci na przedstawienie teatralne pt. „ Brzydkie kaczątko” teatru Vaśka.- on line
• W kwietniu grupa I obchodzić będzie Dzień Zdrowia (dokładny termin zostanie podany po otwarciu 

przedszkola)
• W kwietniu grupa V obchodzić będzie Dzień Marchewki ( dokładny termin zostanie podany po otwarciu 

przedszkola)
• 22 kwietnia wszystkie dzieci obchodzić będą Dzień Ziemi. Uroczystość organizowana będzie w 

poszczególnych grupach.
•  22 kwietnia w ramach języka angielskiego odbędzie się : Tea Party- uroczysta herbatka z okazji urodziń 

królowej Elżbiety. Mile widziane eleganckie kapelusze i muszki.
• 23 kwietnia grupa III świętować będzie Dzień Książki.
• 29 kwietnia grupa I obchodzić będzie Dzień Tańca
• W okresie od  lutego- czerwca  grupa II uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Dziecięcy 

atlas świata”. Celem projektu jest zapoznanie się dzieci z bajkami pochodzącymi z różnych stron świata.


