
Niezbędnik rodzica, czyli co każdy rodzic wiedzieć powinien

informator dla rodziców dzieci z grypy MOTYLE na rok szkolny 2020/21

            ul. Poznańska 21A
 tel. 054 2654169
 www.przedszkolekujawiaczek.dla  przedszkoli.eu
 e-mail:  przedszkole@piotrkowkujawski.pl

Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i Was drodzy rodzice po wakacyjnej przerwie.
Mamy nadzieję,  że wypoczęci i  z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
Wszystkim życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł wiele nowych przygód, radości, przedszkolnych
przyjaźni, beztroskiej zabawy i uśmiechów od ucha do ucha.

1. Jak będzie wyglądał dzień w przedszkolu?
Po przyjściu dzieci  do przedszkola zaczynamy naukę przez zabawę.  Korzystamy z gier,

układanek stolikowych. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub w grupkach. Jest czas na zabawy
integracyjne,  logopedyczne,  zabawy  ruchowe  i  ćwiczenia  poranne.  Przygotowujemy  się  do
posiłków, utrwalamy nawyki higieniczne. W czasie posiłków staramy się doskonalić umiejętności
samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, kulturalne zachowanie przy stole. Po krótkim
odpoczynku po posiłku czas na zajęcia kierowane z całą grupą. Rozwijamy różnorodne aktywności
dzieci: plastyczne, muzyczne, ruchowe, poznawcze, językowe i matematyczne. Jeśli pogoda nam
pozwala wychodzimy na plac zabaw, spacery. Możemy obserwować przyrodę, podejmować zabawy
badawcze, skakać, huśtać się, biegać, gimnastykować. Po zdrowym obiedzie, przygotowanym przez
nasze  Panie  kucharki  czas  na  słuchanie  muzyki  relaksacyjnej,  słuchanie  bajek,  opowiadań
czytanych  przez  nauczyciela.  Po  chwili  odpoczynku  i  relaksu  czeka  nas  spotkanie  z  językiem
angielskim,  religią  lub  będziemy  rozwijać  swoje  zainteresowania  w  kącikach:  kuchennym,
piękności, plastycznym, sklepiku. Możemy również wyjść na plac zabaw ale zanim tam wyruszymy
musimy się ubrać i w szatni możemy poćwiczyć samodzielne ubieranie butów, bluz czy kurtek.
Jeśli ktoś czegoś nie potrafi nie ma co się martwić Pani zawsze pomoże.

2. Przygotowanie do przedszkola:
Dzieci do przedszkola przynoszą podpisane:

• stroje gimnastyczne w woreczkach;
• buty na zmianę;
• ubrania na przebranie;
• worek uśmiechu;

Do przedszkola nie przynosimy:
• zabawek;
• książeczek, kolorowanek;
• przytulanek;
• jedzenia i picia;

3. Godziny pracy przedszkola: 6.30- 16.30

http://www.przedszkolekujawiaczek.dla/
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 Motyle pracują od 6.30 do 15.30. Rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom odpowiedni
strój dobrany do pogody, gdyż przedszkolaki codziennie wychodzą na dwór.
Dzieci schodzą się do 8.30.

Godziny posiłków:
• śniadanie 8.30
• zupa 11.00
• drugie danie 13.00
• podwieczorek 14.30

                          
4. Kto pracuje w grupie Motyle?
Wychowawcy grupy:

mgr Hanna Betlińska
mgr Ewa Staszak
mgr Elżbieta Doręda

Nauczyciel wspierający:
mgr Katarzyna Dziubich

5. Dodatkowe zajęcia:
• religia
• język angielski
• rytmika
• terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy

6. Realizowane programy:
• Program wychowawczy i profilaktyki;
• Program profilaktyki logopedycznej;
• Program „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”;
• Program edukacji regionalnej „Kujawy moja mała ojczyzna”;
• Program integracyjny „Ja -Ty -My -chodźmy tą samą drogą”;
• Program edukacji społeczno-moralnej „Z książką w świat”;
• Program dziecięcych uzdolnień i zainteresowań „Budzić ciekawość”;

7. Projekty realizowane w grupie:
• Akademia zdrowego i bezpiecznego przedszkolaka
• 20 minut dla matematyki
• Wieczornica z okazji odzyskania
• Tydzień Integracyjny
• Tydzień Kujawski

8. Bloki tematyczne realizowane we wrześniu:
• „Jesteśmy bezpieczni – dbamy o siebie”
• „W przedszkolu”

         W tym miesiącu, poruszane będą tematy dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Ustalimy
wspólnie  „kontrakt  grupy”,  który  postaramy  się  przestrzegać  by  każdy  czuł  się  dobrze  
i bezpiecznie. Poznamy zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, w domu i na ulicy. Dzieci dowiedzą
się co należy robić by być zdrowym. 

CZEKAMY NA WAS!


