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1. Powrót do przedszkola. 

 

Po prawie pół rocznej przerwie miło mi będzie powitać Biedroneczki. Mimo zdalnego kontaktu 

stęskniliśmy się za sobą nawzajem. Ponownie spotkamy się aby bawić się i uczyć. 

Myślę, że w waszych domach trwa czas przygotowań, kupowanie nowych ubrań i butów do 

przedszkola oraz pakowanie worka.  

Przez pandemię przedszkole troszkę się zmieniło. Nasza sala wygląda teraz mniej przytulnie, bo 

nie ma w niej pluszaków i miękkiego dywanika. Myślę, że przytulnie jednak się zrobi kiedy 

Biedroneczki zapełnią tą przestrzeń gwarem, ruchem i zabawą.  

 

Do przedszkola przynosimy: 

- buty na zmianę,  

- strój gimnastyczny w podpisanym worku (koszulka i spodenki), 
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- zeszyt do religii i logopedy. 

- ubrania na zmianę w razie zabrudzenia ich w przedszkolu. 

Do przedszkola nie przynosimy: 

- zabawek,  

- przyborów szkolnych, 

- książeczek i kolorowanek. 

- jedzenia i picia 

 

2. Jak będzie wyglądał dzień w przedszkolu? 

 

 Wychowawczynie rozpoczynają pracę w grupie Biedroneczki od 7.30. 

 Zaraz po przekroczeniu progu naszej sali, witamy się i myjemy rączki (teraz będziemy 

je myć jeszcze częściej, aby żadne wirusy i bakterie na nich się nie rozgościły). 

 Do godziny 8.30 jest czas na zabawę swobodną, rysowanie, kolorowanie, układanki i 

pogadanki z panią, ćwiczenia buzi i języka dla gładkiej wymowy oraz ćwiczenia 

poranne dla zdrowia i urody nas wszystkich. 

 Czynności higieniczne i śniadanie – zdrowe, zawierające koniecznie porcje warzyw i 

owoców. 

 P śniadanku krótki odpoczynek, czynności higieniczne i porządkowanie stolików. 

 Zajęcia właściwe z naszą panią: zabawy ruchowe, muzyczne, słuchanie ciekawych i 

pouczających opowiadań, prace plastyczne, zabawy matematyczne i wypowiedzi 

własne dzieci, pytania i odpowiedzi pozwalające poznać siebie nawzajem i świat, 

który nas otacza. 

 Ponownie czas na zabawę swobodną, na którą dzieci nie mogą się zawsze doczekać. 

 Czynności higieniczne i pierwsze danie czyli zupka. 

 Odpoczynek, następnie wyjście na plac zabaw lub zabawy dowolne w sali zależnie od 

pogody. 

 Czynności higieniczne i drugie danie, znacznie chętniej zjadane przez 

przedszkolaków. 

 Odpoczynek w pakiecie z czasem na czytanie ulubionych książeczek. 

 Zabawy dowolne w kącikach budowniczego, kąciku lalek, zabawy ruchowe, tańce, 

rysowanie, kolorowanie, układanki i gry dydaktyczne do wyboru, zajęcia dodatkowe. 

 Czynności higieniczne i ulubiony posiłek dnia czyli podwieczorek – domowe ciasto, 

budyń czy sałatka owocowa. 

 Ponownie zabawy dowolne, niektórzy już zegnają się i wracają z rodzicami do domu. 

 

Czas w przedszkolu będziemy spędzać jak dotychczas na wspólnej zabawie, nauce przez zabawę, 

będziemy śpiewać, tańczyć i uczyć się wierszyków. Uroczystości przedszkolne i grupowe będą 

odbywać się jednak na mniejszą skalę i bez udziału rodziców. Organizować będziemy za to dużo 

konkursów plastycznych dla dzieci i rodziców. 

 

Realizować będziemy: 

-  program główny zgodny z podstawą programową Od przedszkolaka do pierwszaka” , 

-  program „Kujawy nasza mała ojczyzna” traktujący o tematyce regionalnej i patriotycznej, 

- „Zabawa w czytanie” – wprowadzenie czytania globalnego (całościowego) oraz dodatkowo 

zabawa literą i metodą odimienną, 

- program logopedyczny (profilaktyka logopedyczna), 



-wychowawczo-profilaktyczny, 

oraz elementy innych programów, których lista dostępna jest na stronie przedszkola np.: program 

„Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, czy  „Z książką w świat”. 

 

We wrześni realizowane będą dwa bloki tematyczne. 

1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.  

2. Stop Uwaga niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!  

Pierwszy blok ma za zadanie przedstawić dzieciom wiedzę i umiejętności potrzebne do 

funkcjonowania w przedszkolu na nowych, bezpiecznych zasadach reżimu sanitarnego (częste 

mycie rąk, odstępy, itp.) Drugi blok mówi o bezpieczeństwie szerzej pojętym, poza 

przedszkolem, na ulicy, czy w domu. 

 

3. Wyprawka – co każdy przedszkolak powinien mieć 

 

W naszym przedszkolu podchodzimy indywidualnie do możliwości i potrzeb każdego dziecka, 

dlatego nie pracujemy na podręcznikach tylko na kartach pracy. W przedszkolu dzieci wykonują 

wiele czynności typu rysowanie, wyklejanie, wycinanie, lepienie z plasteliny. Tego typu 

czynności będzie znacznie więcej w tym roku, bo 5 latki przygotowują rączki do podjęcia nauki 

pisania ( szlaczki, wzorki literopodobne). Materiały do pracy edukacyjnej są w całym 

przedszkolu jednakowe i ogólnodostępne dla każdego dziecka (dobrze wyposażone kąciki 

plastyczne: kredki, farby, klej, wałeczki do malowania, plastelina, kolorowy papier, itp.) 

 

4. Opłaty dla dzieci uczęszczających do przedszkola na 9 godzin. 

 

Opłaty w tym roku (na dzień dzisiejszy) będą naliczane według starych zasad. 

 

5. Zajęcia dodatkowe, które odbywają się w przedszkolu to:  

rytmika, 

język angielski,  

terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy,  

religia 

 

7.Godziny pracy  
Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 (dla dzieci 9 godzinnych).  

Grupa Biedroneczki pracuje od 7.30 do 16.30. Rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom 

odpowiedni strój dobrany do pogody, gdyż przedszkolaki codziennie wychodzą na dwór. 

 

8. Wychowawczynie w grupie Biedroneczki. 

 

 mgr Magdalena Gregor, mgr Elżbieta Doręda  

 
 

 

 



DO ZOBACZENIA 1 WRZEŚNIA 
                      

                           
 

 

CZEKAMY NA WAS 

 
Nasze  przedszkole 

 
Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci, 

Idą do przedszkola z rodzicami dzieci. 

W przedszkolu zabawek i książek bez liku, 

Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku. 

Razem z naszą Panią, pilnie się uczymy. 

Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy. 

Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu… 

Że my się czujemy jak u siebie w domu!  

 

  Sprawdź, czy już umiesz powiedzieć „r”. 

 

  


