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Mamo i Tato! 

Pobyt Twojego dziecka w przedszkolu 

jest bardzo ważny! 
 

Drodzy Rodzice!  

 Przykro nam jest, że nie mogliśmy się spotkać z Wami w  tygodniu adaptacyjnym, ale 

serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie we wtorek 1 –go września. Nie możemy 

doczekać się spotkania z Wami, na początek przygotowaliśmy garść ważnych informacji. 

Grupa pracuje od 7.30 do 15.00, prowadzić zajęcia będą pani Marzena i pani Ewa. Prosimy 

pierwsze dni potraktować jako dni adaptacyjne. 

 Jeśli to tylko możliwe , na początek lepiej unikać „wrzucania na głęboką wodę”, tj. 

pozostawiania  trzylatka od razu na 8 godzin. Na początek lepiej sprawdzą się 3-4 godziny, 

tak aby dziecko mogło zapoznać się z podstawowymi punktami dnia (czynności higieniczne, 

śniadanie , zajęcia w kręgu , ewentualnie przy stoliku, zabawa swobodna na dworze). 

Zdecydowanie lepiej dziecko odebrać w momencie , kiedy jeszcze dobrze się bawi, aby 
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wychodząc, miało w głowie dobre wspomnienie związane z przedszkolem i chciało do niego 

wrócić. 

 

 Drodzy Rodzice najwięcej zależy od Was! 

Niewiele jest dzieci, które nie płaczą. Płacz przeciętnie trwa 2 tygodnie z malejącym 

natężeniem. Są też dzieci, które nie płaczą przez pierwsze dni, a zaczynają płakać trochę 

później. 

Wyposażcie dziecko w wygodne ubranie 

Komplet ubrań na zmianę, czyli: spódnica na gumkę/spodnie, majteczki, skarpetki, 

ewentualnie rajstopki, t-shirt z krótkim i długim rękawem. Najważniejsze! Wszystkie ubrania 

łatwe do samodzielnego zakładania  i  zdejmowania. 

Kapcie na zmianę – wygodne, takie by maluch mógł je sam założyć i zdjąć, oddychające,                   

z gumową podeszwą, trzymające stabilnie stopę dziecka i chroniące przed urazami.  

Nie należy zabierać zabawek z domu do przedszkola, niepotrzebnych przedmiotów, swojego 

jedzenia i picia,  przyborów szkolnych, książeczek i kolorowanek. 

 Jak będzie wyglądał dzień w przedszkolu? 

Każdy dzień zaczyna się od Radosnego poranka, w którym dzieci podejmują różnorodne 

wybory czego i jak się uczyć. Podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, 

zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno – manipulacyjną; pracują indywidualnie       

i bawią się przy niewielkim udziale nauczyciela. Następnie po śniadaniu jest zabawa               

i edukacja, w których dzieci odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, 

porozumiewają się, podejmują próby rozwiązywania problemów, nabierają śmiałości i wiary 

we własne możliwości. Realizujemy również różnorodne formy i metody pracy. Zarówno 

zespołowej jak i indywidualnej. Będziemy  aktywni ruchowo uczestnicząc w zabawach 

ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym. Prowadzimy obserwacje przyrodnicze, zabawy 

badawcze  i eksperymenty. Podczas realizacji słuchamy bajek i opowiadań dziecięcych, 

bawimy się w zabawy „paluszkowe”, słowne; wykorzystujemy masażyki, pantonimy               

i zabawy dramowe. W Inspirujących popołudniach podczas zabaw dowolnych kształtujemy 

umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewając się z rówieśnikami i dorosłymi. Staramy się 

przestrzegać reguł i zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej. Podejmujemy aktywność 

własną organizując zabawy tematyczne, gramy w gry planszowe i stolikowe ale najchętniej 

układamy puzzle i inne układanki – dopasowywanki. 

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,  

 religia. 

Bloki tematyczne planu pracy wychowawczo-dydaktycznej na wrzesień; 
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     I -  „W PRZEDSZKOLU FAJNIE JEST” 

   II -  „POZNAJMY SIĘ” 

 

Realizowane programy: 

 Program wychowawczy i profilaktyki 

 Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” 

 Program profilaktyki logopedycznej  

 Program „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” 

 „Dziecko przyjacielem przyrody” – program przyrodniczy 

 „Kujawy moja mała ojczyzna” 

 „Z książką w świat” 

 „Budzić ciekawość” - program pracy z dzieckiem zdolnym 

 Program „Zabawy w czytanie” 

 
 Projekty realizowane w grupie: 

 Akademia zdrowego i bezpiecznego przedszkolaka  

 Tydzień Integracyjny  

 20 minut dla matematyki 

 Wieczornica z okazji odzyskania  

 Tydzień Kujawski 

 

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody: 

 Element metodydziecięcej matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej 

 Element metody metody tuchu rozwijającego W. Sherborne 

 Element metody Klanzy 

 Element metody Opowieści Ruchowej J.C. 

 Metoda odimienna 

 Zabawy muzyczne wg Tomaszewskiej 

 Zabawy muzyczne wg Betii – Straussa 

 Element metody C. Orffa 

 

Ucz samodzielności 

Bo samodzielność to najlepsza wyprawka dla Twojego przedszkolaka. Ucz tego, co mu się 

przyda i pomoże poczuć się pewniej: 

 Korzystać,z toalety 

 Mówić, jak ma na imię i nazwisko 

 Zgłaszać potrzeby (mówi, że coś go boli, jest zimno)  

 Używać łyżki i widelca przy jedzeniu 

 Ubierać,  się 

 

 

Rodzicu pamiętaj! 

W przedszkolu dziecko zdobędzie wiele sprawności i umiejętności, nauczy się współżycia 

społecznego w grupie rówieśniczej, nabierze odwagi oraz będzie miało szanse uwierzyć we 

własne możliwości, a przede wszystkim będzie miało możliwość wszechstronnego rozwoju, 

co ułatwi mu w przyszłości podjęcie nauki w szkole. 

 



    Kochani! W drugim tygodniu  zapraszamy  rodziców  na pierwsze zebranie organizacyjne 

- przewidywany termin to  09.09.2020r. Przekażemy wszystkie cenne informacje, ustalając 

przy tym harmonogram współpracy z rodzicami, dzięki którym nasze przedszkolaki będą 

miały wszystko, czego potrzebują. 

Dzieciom, rodzicom życzymy aby ten pierwszy krok do samodzielności łączył się z miłym 

przeżyciem. 

                                                                                DO  WIDZENIA I DO JUTRA 

 


