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Krasnoludki

p.Alina

Serdecznie witamy przedszkolaki w grupie Krasnoludków. W naszym Przedszkolu
„Bajeczka” czeka na Was wiele atrakcji i nowych sytuacji, które wprowadzą Was w
świat przedszkolny. Wrzesień to czas adaptacji w nowym miejscu, poznanie nowych
kolegów i koleżanek oraz Pań oraz nowych miejsc związanych z salą i ogrodem.
Będzie to czas uczenia się i utrwalania zasad panujących w przedszkolu i w naszej
grupie.
Utworzymy nasz grupowy Kodeks Grupy, którego będziemy wszyscy przestrzegać (a
przynajmniej bardzo się postaramy J) w nim znajdą się też zwroty grzecznościowe,
których przedszkolaki nauczą się używać nie tylko podczas pobytu w przedszkolu.
Zadbamy o bezpieczeństwo naszych Krasnoludków poprzez ustalenie zasad
bezpiecznej zabawy w Sali i w ogrodzie. Nadejdzie też chwila gdy przedszkolne
rytuały połączone z konkretną porą dnia wprowadzą dzieci w świat czystości i
dbałości o higienę (prawidłowe szczotkowanie zębów oraz zachowanie zasady
mycia dłoni po skorzystaniu z toalety i przed posiłkami itd.)
Nie zapomnimy oczywiście o Dniu Przedszkolaka 20.09.2018.Tego dni niech
wszystkie Krasnoludki przyjdą do przedszkola ubrane kolorowo i bajecznie,
uroczyście lub świątecznie, nie w przebraniu lecz ubraniu ale innym niż na co dzień,
niech to będzie dzień specjalny Dzień Przedszkolaka.
Koniec miesiąca to czas kiedy naszą sale zamienimy w mały owocowy sad, w którym
zawitają śliwki, jabłka, grusze niczym w owocowym sadzie. Będzie to cudowna
okazja do zabaw plastycznych, muzycznych oraz zabaw rozwijających nasze zmysły

(smak, węch, dotyk, wzrok). Tańców, śpiewu i kolorowego szaleństwa na pewno nie
zabraknie.
Witamy w przedszkolu
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Krasnoludki

p.Alina

Serdecznie witam wszystkie przedszkolaki w grupie „KRASNOLUDKI”. Życzę Wam
wielu wspaniałych dni spędzonych w naszym przedszkolu, które będą pełne zabawy,
śmiechu i ciekawych zajęć.
P. Alina

30 Sierpień 2017

Krasnoludki

ilnicki

Ta strona poświęcona będzie grupie Krasnoludków. Tu znajdą Państwo w
przyszłości wszystkie informacje.
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