
    Najdroższe Mamy!
Już nie długo będziemy obchodzić Wasze święto 

- Dzień Mamy (26.05), dlatego też z tej okazji 
pragniemy życzyć Wam stu lat życia w uśmiechu  
i radosnych oddechów, milion chwil bez złości i 

wszelkiej pomyślności!

 Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
Pracownicy Przedszkola 

oraz Wasze kochane dzieci. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Informujemy, że prawie wszystkie nauczycielki 
i pomoce przedszkolne zostały już zaszczepione 
drugą dawką szczepionki na COVID-19. 
Szczepienia drugą dawką zakończymy 4 maja.
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Szanowni Rodzice! Bardzo cieszymy się, 
że tak dużo dzieci wróciło do przedszkola 
po przymusowej przerwie spowodowanej 
zawieszeniem zajęć. Prosimy jednak o 
odpowiedzialność i pozostawienie w domu dzieci 
z objawami choroby. Będziemy zdecydowanie 
reagować na złe samopoczucie dzieci. Bardzo 
liczymy na Państwa rzetelność  i rozsądek.

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA
Powoli nadchodzi czas pożegnania z częścią 
dzieci, których Rodzice zdecydowali się posłać do 
szkoły. Bardzo prosimy aby wszyscy tegoroczni 
absolwenci byli obecni w przedszkolu 11 maja 
2021, ponieważ fotograf wykona im pamiątkowe 
zdjęcia. 

DZIEŃ ZABAWKI
Każdy piątek ogłaszamy „Dniem Zabawki”! 
Tego dnia dzieci mogą przynieść swoją zabawkę 
z domu. Niestety ze względu na panującą 
pandemię muszą to być wyłącznie zabawki, 
które można poddać łatwej dezynfekcji! Nie ma 
możliwości przynoszenia zabawek pluszowych i 
materiałowych. 

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Serdeczne podziękowania dla rodziców Nikoli 
Rutkowskiej i Kacpra Pomianowskiego za 
przyniesione materiały papiernicze. 
Dziękujemy rodzicom Weroniki Wyżgowskiej za 
kolorowanki zgodne z tematem kompleksowym 
oraz rodzicom Leny Grzegorowskiej za nasiona 
kwiatów. Dziękujemy również rodzicom dzieci 
z grupy VI za przyniesienie nasion roślin, które 
upiększyły przedszkolny ogródek.
Podziękowania dla Oskara Stahl za wzbogacenie 
kącika plastycznego artykułami papierniczymi. 
Dziękujemy Rafałowi Lewandowskiemu za 
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uatrakcyjnienie Dnia Ziemi materiałami 
plastycznymi. 
Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI
Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, 
gdyż jest początkiem najcieplejszego okresu w 
roku. Jest też miesiącem miłości i święta rodziny 
w naszym przedszkolu.
Rodzina to najważniejsza wartość w życiu 
człowieka, trzeba w nią inwestować i dbać 
codziennie o jej dobrobyt. Najważniejsze w 
rodzinie są uczucia. Dlatego codziennie, a nie 
tylko odświętne zauważanie emocji u innych 
osób, nazywanie ich i próby twórczego ich 
przeżywania scalają członków rodziny, jak nic 
innego. 
Pamiętajmy jednak, że cenny w życiu rodzinnym 
jest czas, który możemy sobie wzajemnie 
poświęcać, Wspólne śniadania i obiady, wypad 
do kina, teatru czy spacer mogą być świetną 
okazją do tego, by być bliżej siebie. Prawda, że 
to proste? - a do wykonania potrzebne są tylko 
chęci!
Czasami jest też dobrze wspólnie się ponudzić, 
po prostu nic nie robić tylko wypoczywać. To 
także jest cenne doświadczenie. Wypoczęci 

jesteśmy mniej podatni na niepotrzebne emocje 
i podirytowania.
Wspólne rodzinnie wspomnienia zostaną na 
długo w naszej pamięci i zbudują więzi. To doda 
przysłowiowych skrzydeł wszystkim członkom 
rodziny.

Opracowała: mgr Magdalena Wrzodak 

KOMUNIKATY
• Urodziny dzieci z miesiąca maja obchodzimy  w czwartek, 20 maja. 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.

MAJ
• 4 maja grupa III i V świętować będzie Dzień Strażaka w grupie
• 4- 21 maja dzieci z grupy VII w ramach tematu kompleksowego „Z kulturą na Ty” będą miały okazję 

zaprezentować swoje umiejętności wokalne, aktorskie, muzyczne (gra na instrumentach)
• 19 maja grupa VI obchodzi Dzień Dobrych Uczynków
• 20 maja o godz 9.15 grupa V organizuje „Światowy Dzień Pszczół” dla każdej z grup w przedszkolu
• 24 maja grupa I (ślimaczki) świętować będzie Dzień Ślimaka!
• 25 maja o godz. 9.00 grupa V obchodzi Dzień Afryki
• 26 maja grupa II obchodzi w grupie Dzień Rodziny
• 26 maja grupa VII z okazji Dnia Mamy przygotowuje przedstawienie pt. „Cyrk przyjechał”
• 28 -29 maja grupa VI weźmie udział w przedszkolnym biwaku.
• W grupie VI rodzice Tosi zorganizują “Balonowy Dzień”
• 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.  
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