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                                               Drodzy Rodzice!  

          Już za chwilę Wasze pociechy przekroczą progi przedszkolne. Czeka na nich kolorowa 

sala, lalki, klocki, samochody. Ze wzglądu na okoliczności nie mieliśmy okazji się poznać, ale  

z pewnością to nadrobimy poprzez zabawę, słuchanie i oglądanie książeczek, będziemy śpiewać, 

tańczyć i uczyć się wierszyków. Z radością czekam, aby powitać „moje” dzieci w naszym 

przedszkolu. Przed nami same ciekawe oraz wspaniałe chwile. 

Wszystkie informacje organizacyjne naszej grupy będą na bieżąco w zakładce grupowej. 

Wstępnie pierwsze zebranie planowane jest w drugim tygodniu września – dokładne informacje 

zostaną podane.  

 

Do przedszkola przynosimy: 

 - buty na zmianę,  

 - zeszyt do religii i logopedy, 

 - ubrania na zmianę w razie zabrudzenia ich w przedszkolu (zapakowane w foliowy 

podpisany          woreczek), 

 - dzieci 5 godzinne przynoszą kanapki w plastikowym chlebaczku (podpisanym). 

 

Do przedszkola nie przynosimy: 

 - zabawek,  

 - przyborów szkolnych, 

 - książeczek i kolorowanek. 

 - niepotrzebnych przedmiotów, w tym przytulanek. 

http://www.przedszkolekujawiaczek.dlaprzedszkoli.eu/
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Godziny pracy  
Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 (dla dzieci 9 godzinnych).  

Grupa ŻABKI pracuje od 8.00 do 13.00 (dla dzieci 5 godzinnych).  

Dzieci schodzą się do godziny 8.30 (po tej godzinie przedszkole będzie zamknięte). 

 

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. 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.) 

Zajęcia dodatkowe, które odbywają się w przedszkolu to:  

 rytmika, 

 język angielski,  

 terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy,  

 religia. 

 

 Realizować będziemy programy: 

 wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” ; 

 wychowawczo-profilaktyczny;  

 z zakresu profilaktyki logopedycznej; 

 „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”- z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa; 

 „Dziecko przyjacielem przyrody” - z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej; 

 „Kujawy nasza mała Ojczyzna”  -o tematyce regionalnej i patriotycznej; 

 „Z książką w świat” – wprowadzający dziecko w świat literatury dziecięcej; 

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

 

Bloki tematyczne planu pracy wychowawczo-dydaktycznej na wrzesień; 

     I - „W PRZEDSZKOLU FAJNIE JEST” 

    II - „DBAMY O SIEBIE I O ŚRODOWISKO” 

We wrześniu poznawać będziemy siebie nawzajem, nauczymy się zasad funkcjonowania  

w przedszkolu, wykonywania czynności higienicznych (częste mycie rąk, odstępy, itp.), 

czynności porządkowych; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsce.  Będziemy 

uczyć się bawić zgodnie i bezpiecznie.  

 

 

KOCHANE DZIECI CZEKAMY NA WAS 

 


