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Witam w przedszkolu moje pięcioletnie „Pszczółeczki”. Od września rozpoczynamy 

naszą przedszkolną przygodę. Dla niektórych dzieci będzie to powrót do przedszkola po prawie 

pół rocznej przerwie,  ale niektóre rozpoczynają dopiero karierę przedszkolaka. Mam nadzieję, że 

będziemy razem czuć się dobrze i bezpiecznie  pomimo zmian jakie zaszły w ostatnich kilku 

miesiącach.  Musimy nauczyć się trochę inaczej zachowywać   podczas pobytu w przedszkolu  

i przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. 

Przez pandemię przedszkole trochę się zmieniło. Nasza sala wygląda teraz mniej 

przytulnie, bo nie ma w niej zabawek pluszowych i miękkiego dywanika. Myślę, że przytulnie 

jednak się zrobi, kiedy „Pszczółki” zapełnią tą przestrzeń gwarem, ruchem i zabawą.   

Wychowawczynie „Pszczółek” to panie: Dorota Kurant i Katarzyna Dziubich. 

 

1.  Jak będzie wyglądał dzień w naszej grupie. 

 

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 na chwilę obecną bez udziału rodziców. 

Organizować będziemy za to  konkursy plastyczne bądź literackie dla dzieci i rodziców. 

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, staramy się kulturalnie zachowywać 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 

tylko deszcz nam nie przeszkodzi 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 lub  zabawy  

w kącikach zainteresowań. Jeśli pogoda będzie sprzyjać możemy ponownie 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. 
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2. Programy realizowane w naszej grupie: 

 

 program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” ; 

 program wychowawczo-profilaktyczny;  

 program z zakresu profilaktyki logopedycznej; 

 „Dziecko przyjacielem przyrody” -  program  edukacji przyrodniczo – ekologicznej; 

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

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

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

 

3.  Bloki tematyczne – wrzesień 2020: 

 

1) „Moje przedszkole, moi nowi koledzy, nasze prawa i obowiązki”. 
Podczas zajęć prowadzonych w pierwszej połowie września poznawać będziemy siebie 

nawzajem, nauczymy się zasad funkcjonowania w przedszkolu za szczególnym uwzględnieniem 

warunków reżimu sanitarnego w czasie COVID – 19. Będziemy uczyć się bawić zgodnie  

i bezpiecznie.  

2) „Dbam o swoje bezpieczeństwo na drodze!”  
Poznamy zasady zachowania na drodze i niektóre znaki drogowe. Dowiemy się czym zajmuje 

się policjant, strażak, ratownik medyczny.   Będziemy uczyć się jak być świadomym 

uczestnikiem ruchu drogowego. 

 

4. 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.) 

 

Do przedszkola przynosimy: 

 dzieci pięciogodzinne  – kanapeczki w podpisanym chlebaku; 

 buty na zmianę;  

 strój gimnastyczny w podpisanym worku (koszulka i spodenki); 

 zeszyt do religii i logopedy (w razie potrzeby po  badaniach przesiewowych); 

 ubrania na zmianę w razie zabrudzenia/polania  się w przedszkolu. 

 

Do przedszkola nie przynosimy: 

 zabawek; 

 przyborów szkolnych; 

 książeczek i kolorowanek; 

 jedzenia i picia. 

 

 



 

5.Opłaty 

 

Dla dzieci uczęszczających do przedszkola na 9 godzin: 

 całodzienne wyżywienie  - 8 zł.; 

 za pobyt po za podstawą programową (6.30 – 8.00; 13.00 – 16.30) 1 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę;  

 pozostałe opłaty ; wyprawka, Rada Rodziców, ubezpieczenie – kwoty do ustalenia przez 

Radę Rodziców. 

Dla dzieci uczęszczających do przedszkola na 5 godzin (podstawa programowa): 

 obiady( dla chętnych dzieci)  - 4 zł.; 

 pozostałe opłaty ; wyprawka, Rada Rodziców, ubezpieczenie – kwoty do ustalenia przez 

Radę Rodziców. 

 

6. 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).   

Dzieci pięciogodzinne  przebywają w przedszkolu  w godzinach oraz 8.00 -13.00. 

Grupa „Pszczółki” pracuje od 8.00 do 15.00.   

 

8. Godziny posiłków: 
 śniadanie 8.30 

 zupa 11.00 

 drugie danie 12.30 

 podwieczorek 14.30 

 

 

DO ZOBACZENIA 1 WRZEŚNIA 

                           

Pani Dorotka i pani Kasia  czekają na Was !!! 


