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Małymi krokami nadszedł 
jeden z najpiękniejszych i 

wyczekiwanych miesięcy roku. 
Już teraz chcielibyśmy wszystkim 

naszym dzieciom i rodzicom życzyć 
ciepłych, radosnych i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego 2023 Roku. 

Dużo zdrowia i radości  
życzą pracownicy i dyrekcja 

Przedszkola ELF.

• 21 grudnia zapraszamy wszystkich 
naszych Przedszkolaków na Wigilię 
i spotkanie z Gwiazdorem, który 
będzie rozdawał drobne upominki.

• Ferie zimowe dla województwa 
kujawsko-pomorskiego zostały 
wyznaczone od 30 stycznia do 12 
lutego 2023. W czasie ferii przedszkole 
jest czynne bez żadnych zmian.

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy Rodzicom 
Adasia Piaseckiego za podarowanego 
Mikołaja. Rodzicom Aleksandra Berszel 
oraz Malwiny Brudeckiej dziękujemy za 
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wzbogacenie kącika książki. Rodzicom 
Oliwki Hassenpflug oraz Rafała 
Lewandowskiego dziękujemy za materiały 
plastyczne. Dziękujemy Rodzicom Laury 
Paliwody za podarowane zabawki.

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. MAGIA 
ŚWIĄT OCZAMI DZIECKA - JAK SPĘDZIĆ 
TEN CZAS WSPÓLNIE?
Święta to dobry moment, by nadrobić 
zaległości we wspólnym byciu razem. 
Odpowiednio dobrane zajęcia sprawią, 
że zbliżymy się do siebie i jednocześnie 
przyjemnie spędzimy czas. Nie tylko Boże 
Narodzenie to czas, który poświęcamy 
dziecku, jest dla niego bezcenny. Święta 
dają nam jednak możliwość, by zatrzymać 
się i sprawić, by ten wspólny czas był 
zabawą, radością i przyjemnością nie 
tylko dla dziecka, ale i dla jego rodziców. 
Okres, kiedy nie musimy się spieszyć 
wykorzystajmy do tego, by obudzić 
także w sobie dziecko, które znajduje 
przyjemność w kreowaniu równoległych 
światów z klocków czy figurek. 
Pomysłów na wspólną zabawę rodzica 
i dziecka może być naprawdę wiele. 
To rodzice wiedzą najlepiej, jaka 
wspólna aktywność najlepiej odpowiada 
upodobaniom ich oraz ich dzieci.  

1. Wspólne czytanie - Każdy ma swoje 
ulubione książki z dzieciństwa. Święta to 
idealny czas na to, aby je wyciągnąć i czytać 
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na głos całej rodzinie. Dzieci to uwielbiają.
2. Spacer - „Wyprowadź sanki na spacer, 
niech poczują się potrzebne” - Takie 
hasło towarzyszy zimowej aurze, ale 
spacerowanie przy dodatniej temperaturze 
też ma swój urok. Dlatego zaplanujmy 
spacery z rodziną po okolicy, albo w 
Wasze ulubione miejsca. 
3. Granie w gry - Wyciągnijcie wszystkie 
gry jakie macie w domu i ustalcie, od której 
zaczniecie. Granie w gry jest genialną 
zabawą dla dużych i małych.
4. Śpiewanie kolęd - Nie czekajcie na 
idealny moment. Jeśli lubicie to śpiewajcie 
kiedy macie ochotę! W końcu „Śpiewać 
każdy może…”.
5. Zróbcie wielki dom… pod stołem  - 
Zabawa w dom, czy klasyczną bazę to 
ulubiona zabawa dzieci. Może warto 
wspólnie z nimi spędzić tam trochę 
czasu i poznać ich zaczarowany świat ? 

A kiedy już na nic nie mamy sił, pomysły 
na wartościowe spędzanie czasu uleciały 
nam z głowy i chcemy tylko popatrzeć w 
ekran telewizora, włączmy jakąś mądrą 
bajkę i przytulmy się rodzinnie na kanapie. 
Taka bliskość, choćby i przy wspólnym 
oglądaniu filmu, też jest ważna i cenna. 
Pamiętajmy, że celebrowanie świąt z 
dziećmi jest nie tylko przyjemne, ale i 
niezwykle ważne. To, jakie tradycje, jaki 
obraz świąt dzieciom pokażemy i co im 
przekażemy, będzie dla nich ważne przez 
całe ich życie. Dlatego warto się postarać i 
po prostu cieszyć się wspólnie spędzonym 
czasem, radować świątecznym nastrojem 
i dać się ponieść chwili. Nikt tak się nie 
potrafi cieszyć jak dzieci - a my idźmy za 
ich przykładem. 
       
   Mgr Dorota Jóźwik

KOMUNIKATY
• Urodziny dzieci z miesiąca GRUDNIA obchodzimy  w czwartek, 15 grudnia. 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.

GRUDZIEŃ
• 6 XII o godz. 9.30 grupa I i V organizują mikołajki
• 9 XII - świąteczny spektakl Teatru Vaśka
• 14 XII o godz. 10.00  grupa V będzie brała udział w Koncercie w MDK-u pt. „ Na 

gałązce choinkowej”. 
• 14 XII o godz. 15.30 grupa III zaprasza Rodziców na przedstawienie „Zmartwienie 

śnieżynek”
• 15 XII o godz. 15.30 grupa V zaprasza Rodziców na Jasełka
• 15 XII o godz. 15.30 grupa IV organizuje Warsztaty Bożonarodzeniowe
• 16 XII o godz. 10.30 grupa V uczestniczyć będzie  w spotkaniu w bibliotece pt. „ 

Swiąteczne czytanie”.
• 16 XII o godz. 15.30 grupa VI organizuje Jasełka.
•  19 XII o godz. 15.30 grupa I oraz II organizują Świąteczne przedstawienie dla 

Rodziców


