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1. W naszym przedszkolu. 

 

Powrót do przedszkola był płynny i bezbolesny. Biedroneczki z ochotą przychodzą do 

przedszkola i zostają. Są najstarszą i najbardziej doświadczoną grupą w przedszkolu, w niemalże 

stałym składzie od maluszków. W tym roku szkolnym powitaliśmy z radością nową koleżankę 

Oliwkę. Wróciliśmy do ulubionych zabaw, zajęć, ponownie uczymy się recytować, tańczyć, 

śpiewać i sprawia nam to ogromną radość.  Codziennie czytamy wiersze, opowiadania lub 

bajeczki i je omawiamy, wspierając tym samym kampanię społeczną CPCD oraz rozwój 

emocjonalny i intelektualny dziecka. Zaczynamy zabawy literkami, choć w tym wieku 

ważniejsze są zabawy słuchowe, które najlepiej przygotują dzieci do nauki czytania (o tym w 

kolejnych publikacjach). Oczywiście na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo dzieci 

oraz komfort przebywania w przedszkolu. Staramy się jak najczęściej myć rączki i robić to 

prawidłowo (mamy do tego przygotowany nawet wierszyk).  

Ze względów organizacyjnych i wymogów sanitarnych prosimy Was drodzy rodzice  

o wyrozumiałość w porannym oczekiwaniu na wejście Waszego dziecka do przedszkola. 
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Prosimy też nie odbierać dzieci w trakcie posiłków czyli o 11.00, 12.30, 14.00. Na każdy posiłek 

dzieci mają przeznaczone około pół godziny. 

Wszelkie informacje przekazywać będę na grupie Messenger Biedroneczki, a w sprawach 

dotyczących osobiście Waszych dzieci zapraszam na Messengera prywatnego. 

 

 

Przypominamy !!! 

 

Do przedszkola przynosimy: 

- buty na zmianę,  

- strój gimnastyczny w podpisanym worku (koszulka i spodenki), 

- 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 

 

 

We wrześniu realizujemy dwa bloki tematyczne. 

I. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.  

II. Stop Uwaga niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!  

 

Pierwszy blok już za nami. Znamy zasady panujące w sali, łazience, szatni i na placu zabaw. 

Został opracowany kontrakt grupy, który ułatwił nam bezpieczne i zgodne funkcjonowanie      

grupie i poza nią.  

 

o Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi. 

o Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy. 

o Szanuję cudzą własność. 

o Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej 

zabawie odłożę  je na miejsce. 

o Pomagam młodszym i mniej sprawnym dzieciom. 

o Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam. 

o Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi 

potrzebne   w szkole. 

 Biedronki za przestrzeganie kontraktu grupowego otrzymują nagrody w postaci naklejek. 

 

 



Tego się uczymy  

 
„Czyste rączki” 

Aby czyste mieć ręce: 

Umyj je mydłem w łazience. 

Zmocz je wodą dokładnie, 

Namydl, spłucz. O, jak ładnie! 

 

„Przygoda biedronki” 

Malutka biedronka po listku chodziła. 

Nagle się potknęła, kropki pogubiła. 

Szuka ich w panice, oślepiło ja słońce, 

 może ktoś pomoże nieszczęsnej biedronce. 

 

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

Rytmika jest we wtorki i piątki o godzinie 13.00 - prowadzący Piotr Derucki 

Język angielski nie ma jeszcze stałego planu, ale zajęcia już się odbywają - prowadząca Grażyna 

Karaszewska  

Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy - prowadząca Bogumiła Pawłowska  

Religia odbywać się będzie w poniedziałki i środy o godzinie 13.45 - prowadząca Małgorzata 

Korytkowska - Wajer 

 

3. Wychowawczynie w grupie Biedroneczki. 

mgr Magdalena Gregor pracuje na zmianie porannej w dniach: poniedziałek, środa, piątek, 

pozostałe dni na po południowej. 

mgr Elżbieta Doręda pracuje na zmianie porannej we wtorek i czwartek w pozostałe dni na po 

południowej. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 


