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To już ostatnie wydanie naszej gazetki w tym
roku szkolnym.
Czerwiec to piękny, zielony miesiąc z bujną
przyrodą i bogactwem kwiatów. Jest to także
czas pożegnań dzieci odchodzących do
szkoły oraz czas oczekiwania na upragniony
odpoczynek czyli wakacje.
Życzymy wszystkim naszym dzieciom
oraz rodzicom udanych, słonecznych i
bezpiecznych wyjazdów wakacyjnych
KWIATOWY OGRÓD NA PLACU ZABAW

Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji
tego projektu, za piękne kwiaty które zostały
posadzone przez dzieci. Już niedługo w specjalnych
ulach wykonanych przez tatę Antosia M. z gr VI
zamieszkają pszczoły murarki ogrodowe, które
będą zapylały rośliny.
Przypominamy, że nasze przeszkole będzie
zamknięte 17 czerwca, po święcie Bożego Ciała.
LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW

W tym roku zgodnie z kilkuletnią tradycją
uczestniczyliśmy w tym projekcie. Projekt
zakończył się wystawą w Nadleśnictwie w
Żołędowie. Podsumowanie projektu 10 czerwca
2022
POŻEGNANIE STARSZAKÓW

Dzieci odchodzące od września do szkoły oraz ich
rodzice uroczyście pożegnają się z przedszkolem
w Stajni Jarużyn, ul. Wyzwolenia 139. Będą
występy, kiełbaski z ogniska i przejażdżki konne
WAŻNY PROBLEM

Od pewnego czasu w naszym przedszkolu w

główkach dzieci pojawiają się wszy.
Chcemy Państwu przypomnieć, że to rodzice są
zobowiązani do dbania o czystość skóry głowy i
włosów swoich dzieci.
Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy
procedurę
postępowania
w
przypadku
stwierdzenia
wszawicy
w
Przedszkolu
Niepublicznym ELF. Prosimy się z nią zapoznać.
Pielęgniarka dyplomowana dokonała w miesiącu
kwietniu przeglądu stanu czystości głowy /za
Państwa zgodą/. Wszystkie przypadki zostały
zgłoszone rodzicom, jednak skuteczność
przeprowadzonych przez niektórych rodziców
zabiegów była niewystarczająca.
POKOLORUJ
copyright www.easypeasyandfun.com

W związku z tym, że problem ten trzeba szybko
i skutecznie rozwiązać Organ prowadzący
Przedszkole Niepubliczne ELF nawiązał kontakt
z firmą z Poznania „Masz to z głowy” i działania
będą następujące:
- spotkanie online do którego link otrzymacie
Państwo na grupach na Facebook’u.
- sprawdzenie czystości skóry głowy i włosów
przez pielęgniarki z tej firmy.
Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI.
Wakacje – czekamy na nie cały rok! Urlop to
czas, w którym pozwalamy sobie na więcej
luzu i beztroski niż na co dzień. Zostawiamy
za sobą wszelkie problemy, cieszymy się sobą
i pięknymi widokami! Aby jednak mówić
o udanych wakacjach, musimy pamiętać o
jednej ważnej rzeczy. Najważniejsze jest nasze
bezpieczeństwo, a kiedy wybieramy się gdzieś
całą rodziną, musimy mieć oczy dookoła
głowy! Jak zorganizować bezpieczne wakacje.
Podpowiadamy!
Bezpieczne wakacje nad wodą
Jeśli wybieracie się całą rodziną na wakacje
nad wodą, musisz pamiętać o kilku ogólnych
zasadach. Maluchy nie czują strachu przed wodą,
więc nie zdają sobie sprawy z potencjalnych
zagrożeń. Pamiętajmy, że to my ustalamy, co
dziecko może, a czego nie może zrobić. Cały

czas miejmy je w zasięgu wzroku. Statystyki
nie kłamią – podczas 90% przypadków utonięć
dzieci, rodzice byli w odległości 10 metrów od
wydarzenia. Czujność to podstawa. Jeśli czujemy
się kiepskimi pływkami, nie odpływajmy za
daleko.
Bezpieczne wakacje na wsi
Dzieci, które mieszkają w mieście, będą
zachwycone wakacjami na wsi. Żeby jednak
wypoczynek nie skończył się tragedią, musimy
pamiętać o kilku rzeczach. Kiedy idziesz z
dzieckiem do lasu, zwróć uwagę na to, co bierze
do ręki. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby zjadło
coś trującego! Pozwól maluchowi bawić się
ze zwierzętami, ale poinstruuj go, że zawsze
powinno mieć do nich ograniczone zaufanie. To
proste zasady, o których zapominamy nawet my,
dorośli. Bezpieczne wakacje na wsi mogą być
niezapomnianą przygodą!
Bezpieczne wakacje w górach
Wypoczynek w górach to świetna sprawa,
o ile dbamy o własne bezpieczeństwo. Jeśli
wybieramy się w góry z naszymi pociechami,
musimy być wyjątkowo ostrożni. Dostosuj
stopień trudności trasy do wieku swojego
dziecka (na wielkie wyprawy przyjdzie jeszcze
czas!), a przed wyjściem na szlak zawsze
sprawdzaj prognozę pogody. Bezpieczne wakacje
w górach zaplanuj najlepiej jeszcze w domu.

CZERWIEC

• 8 czerwca Olimpiada sportowa na Stadionie przy ulicy Sielskiej
• 9 czerwca grupa VI do Leroy Merlin – sadzenie kwiatów
• 9 czerwca grupa VII weżmie udział w spotkaniu na Politechnice Bydgoskiej, na
zaproszenie Mamy Amelki
• 13 czerwca Zakończenie roku, gr. V i VI
• 14 czerwca zakończenie roku, gr. VII
• 20 czerwca wycieczka do zoo, gr. V
• czerwiec grupa IV wycieczka do Parku Dinozaurów w Myślęcinku
• czerwiec grupa VII piknik na Wyspie Młyńskiej

KOMUNIKATY
•

Urodziny dzieci z miesiąca czerwca, lipca i sierpnia obchodzimy w czwartek, 23 czerwca. 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.
Redakcja i druk: Przedszkole Niepubliczne „ELF”, Bydgoszcz, ul. Gawędy 4
tel. 52- 344-75-90, tel./Faks: 52-320-61-13
www.przedszkole-elf.com, e-mail: info@przedszkole-elf.com
Nr konta: 16102014750000830200194753

