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Przedszkolaczek 
 Miesięcznik dla rodziców i dzieci 

Prosimy o przeczytanie i zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Ważne informacje również strona 10.  
Szanowni Rodzice, po raz pierwszy w tym roku szkolnym trafia do Państwa 

„Przedszkolaczek” – zbiór najpotrzebniejszych informacji dotyczących naszej placówki. 

Jedną z ważniejszych kwestii jest bezpieczeństwo nas wszystkich – dzieci, pracowników 

oraz Państwa. 

Przypominamy tym samym, iż noszenie maseczki wewnątrz przedszkola jest 

obowiązkowe. Prosimy również o to, aby przy przyprowadzaniu/odbieraniu dziecka  

z placówki, w miarę możliwości nie wchodzić na salę. 

Szanowni Rodzice! O tym, co słychać u nas na co dzień, dowiecie się Państwo z 
facebook’a oraz strony internetowej: https://przedszkoledaniszyn.edu.pl/.  

Nasze social media są stworzone z myślą o Was, drodzy Rodzice- zachęcamy do 

obserwowania i komentowania. 

 

Poniżej przedstawiamy zbiór informacji dotyczących naszej placówki: 

 

1. Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.45 . 

2. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

3. Wszystkich Rodziców obowiązuje osłona ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed 

wejściem do budynku. 

4. Ze względów kadrowych i organizacyjnych, w godzinach porannych i 

popołudniowych grupy dzieci są łączone. W pozostałej części dnia dzieci nie 

przebywają razem.  

5. W piątki dzieci zabierają do domu swoje ręczniczki, w poniedziałki prosimy o 

przyniesienie świeżych. 

6. Powoli przygotowujemy się do tegorocznych Jasełek. Niebawem otrzymają Państwo 

informację o rekwizytach oraz krótkie teksty dla poszczególnych dzieci.  

https://przedszkoledaniszyn.edu.pl/
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7. Dziękujemy za okazane serce przy inicjatywie, jaką był zakup makramowych 

breloczków – wspólnie udało nam się uzbierać dla Kubusia aż ! 1359zł ! 

8. Przed nami mnóstwo tzw. „dni szczególnych” między innymi :ANDRZEJKI, 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIEŃ 

GÓRNIKA, CZY SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM. Aby przybliżyć 

Państwu, jak uczymy się poprzez zabawę – zachęcamy do obserwowania naszego 

Facebooka oraz strony internetowej. 

9. Wielkimi krokami zbliża się jeden z ulubionych dni dzieci – 6 grudnia. Rada 

Rodziców  na swym zebraniu  omówiła tegoroczne upominki od Świętego Mikołaja. 

 

10. Dzień 6 grudnia to w naszej placówce „czerwony dzień” – 

zachęcamy, aby dzieci w tym dniu ubrane były w kolory czerwone. Wystarczą 

choćby czerwone elementy na ubranku. 

 

11. Okres jesienno-zimowy to szczególny czas zachorować, niemniej jednak 
przypominamy i prosimy, aby dzieci z katarem lub kaszlem pozostały w domach. 

 

12. Informujemy, że ruszyliśmy z akcją „Świąteczna Kartka dla Jakuba”. Uzbierana 

kwota zostanie przekazana na rzecz Jakuba Karbowiaka – absolwenta naszego 

przedszkola. Zachęcamy do zakupu kartek! (kartki wiszą w holu, tuż przed wejściem 

na sale maluszków.) Pieniążki można wrzucać do puszki. 
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„SQUID GAME” NIE DLA DZIECI ! 

 

Drodzy Rodzice, to normalne i w pełni naturalne, że dzieci co jakiś wykazują 

zainteresowanie tym, co zobaczą w telewizji, czy Internecie. Jeszcze nie tak dawno były 

to lalki LOL SUPRISE, lalki Enchantimals, czy chociażby postaci z Psiego Patrolu. 

W ostatnich tygodniach można zauważyć zainteresowanie serialem „Squid Game”. 

Dzieci w naszym przedszkolu chętnie dyskutują na temat serialu i wymyślają sobie 

zabawy oparte o scenariusz. Powstało także kilka rysunków przedstawiających bohaterów 

„Squid Game”. Jest to dla nas – pedagogów niepokojący sygnał, gdyż serial ten 

przeznaczony jest dla widzów 16+. W skrócie – w serialu „Squid Game”  zobaczyć 

można zmagania zawodników, w których przegrana oznacza śmierć. Nie bez powodu 

serial został przeznaczony dla widzów powyżej 16-ego roku życia. Warto zatem zwrócić 

uwagę na to, co oglądają Nasze dzieci, czym się interesują i co jest motywem 

przewodnim ich zabaw.  

W naszym przedszkolu omówiliśmy niebezpieczeństwa zawarte w serialu. 

Poruszyliśmy temat mówiący, że negatywne, pełne przemocy zachowania aktorów nie 

pokazują realnych sytuacji i nie można ich pod żadnym pozorem naśladować. Apelujemy 

o wsparcie dzieci, u których styczność z serialem wywołała lęk, niezrozumienie bądź 

niepokój. Drodzy Rodzice, bądźmy uważni i czujni. 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia kilku rysunków, jakie powstały w naszym 

przedszkolu, w oparciu o serial „Squid Game”: 
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Zadanie dla przedszkolaka 
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Zadanie dla przedszkolaka 
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GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 
Jak motywować dzieci do pracy w domu. 
Terapia logopedyczna to proces długotrwały i żmudny, wymagający  
współpracy i zaangażowania ze strony nie tylko terapeuty ale również dziecka 
i jego najbliższego otoczenia. W większości sytuacji ćwiczenia w gabinecie z 
logopedą to za mało, aby przezwyciężyć trudności i opanować umiejętności 
niezbędne do prawidłowej wymowy i sprawnej komunikacji językowej. 
Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń, wówczas następuje 
utrwalanie i automatyzacja umiejętności,  które dziecko nabyło podczas 
pracy z logopedą. 

Ćwicz przed lustrem codziennie, jak pingwinek 😊 
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Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato! 

Bajka "Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?" 

Ciemnej nocy, gdy z chmury sypał gęsty śnieg, na gałęziach choinki 

siedziały zmarznięte wróble. Tymczasem z nieba na ziemię wędrował 

Aniołek... 

W jednej ręce niósł złoty dzwoneczek, a w drugiej małą latarenkę. 

– Hop, hop – przeskakiwał Aniołek ze śniegowego płatka na płatek i 

podzwaniał dzwonkiem, aż doszedł do ziemi i usiadł na płocie. A koło płotu 

przechadzał się szarobury Kocur. 

– Co tu robisz? I czemu tak głośno dzwonisz? – spytał. 

– Nie wiesz? Przypominam wszystkim, że niedługo Boże Narodzenie 

– odpowiedział Aniołek. I zawołał anielskim głosikiem: 

– Święta, nadchodzą święta! 

– A po co komu te święta? – mruknął Kot. – Komu są potrzebne? 

– Jak to? – zadziwił się Aniołek. – Wszyscy o nich pamiętają, bo wszystkim 

są potrzebne! – i znów zadzwonił złotym dzwonkiem. 

– Wszystkim? To znaczy komu? – dopytywał się Kocur. 

Aniołek, słuchając Kota, śmiał się tak, że aż spadł z płotu. Otrzepując 

skrzydła, mówił: 

– Święta potrzebne są choinkom, żeby mogły przystroić się w kolorowe 

ozdoby,  potrzebne są też gwiazdom, żeby mogły urosnąć na czubkach 

choinek. 

– Mrau... i jeszcze komu? 

– Mamie – mówił Aniołek do kociego ucha. – By założyła piękną sukienkę, i 

tacie, który pokaże, jaki jest silny, gdy przyniesie największą choinkę. 

– I komu jeszcze? – pytał Kot. 

– I dzieciom, by pod choinką znalazły kolorowe prezenty. 

 I jeszcze komu? – pomrukiwał Kot. – Powiedz, po co są te święta? 

– Po to – szepnął Aniołek – by wszyscy mogli spróbować, jak smakuje biały 

opłatek. 

– A czy święta potrzebne są kotom? 

– Ach, kotom... – westchnął Aniołek. – Potrzebne są, by mogły dzieciom na 

dobranoc mruczeć kolędy. 

Śnieg przestał sypać, mrugały gwiazdki, Aniołek śpiewał kolędę, a Kot 

pomrukiwał: 

– Już wiem, komu potrzebne jest Boże Narodzenie. Wszystkim, nawet kotom. 

– Ćwir, ćwir – dziwiły się wróbelki. – Jeśli wszystkim, to i nam, ćwir, ćwir. 
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ZRÓB ZE MNĄ MAMO, ZRÓB ZE MNĄ TATO! 

 

 
 
POTRZEBUJESZ 

1. Duży talerzyk papierowy 

2. Farby w kolorze czerwonym, czarnym i beżowym 

3. Biała kartka papieru w formacie A4 

4. Wata 

5. Nożyczki 

6. Pędzelek 

WYKONANIE 

Na papierowym talerzyku namaluj czapkę w kolorze czerwonym, następnie 

pomaluj pozostałą cześć talerzyka na beżowo. Jeśli nie masz farby w kolorze 
beżowym wystarczy do białej farby dodać odrobinę czerwonej i wymieszać. 

Talerzyk odstawiamy, aż do wyschnięcia farby.  W tym czasie z białej kartki 

papieru wycinamy paski o szerokości około 1 cm. Każdy pasek zawijamy na 

ołówek, kredkę lub długopis. Następnie za pomocą kleju przyklejamy zwinięte 

kawałki papieru w dolnej części Mikołaja twarzy. Czarną farbą malujemy oczy, 
czerwoną nos.  
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Ogłoszenia bieżące:  
 W związku z koniecznością rozliczenia z Urzędem Gminy do 16 

grudnia prosimy o uregulowanie za żywienie za Grudzień do 
poniedziałku 13 grudnia. W grudniu przewidziano 23 dni robocze i za 
te dni Państwo musicie zapłacić, a ewentualny odpis za nieobecności 
w grudniu dokonamy w styczniu. W związku iż bazując na 
wcześniejszych doświadczeniach, iż w okresie świątecznym do 
przedszkola uczęszcza mniej dzieci prosimy o wpis dni w jakich 
dziecko będzie chodziło do przedszkola (załączona karteczka). 
Karteczkę oddajemy do wychowawczyń lub p. Kasi.  Powyższa 
informacja potrzebna jest w celu zabezpieczenia żywienia oraz 
konieczności dostosowania ilości pracowników do potrzeb. Zapisu 
należy dokonać w terminie do 20 grudnia.   

 Od 1 stycznia 2022r. (UCHWAŁĄ NR XXXVIII/ /2021 RADY GMINY 
OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Ostrów Wielkopolski oraz określenia warunków zwolnień z 
tych opłat) wprowadzona zostaje opłata za pobyt dzieci w 
przedszkolu powyżej 5 godzin. Za dodatkową godzinę rodzice 
zapłacą 1 zł. W związku z powyższym  będzie trzeba na nowo 
określić godziny pobytu dzieci i trzymać się nowych godzin podczas 
odbioru i przyprowadzania dzieci.  

Bezpłatna realizacja podstawy programowej w naszym przedszkolu odbywa się w 
godzinach: 8.00- 13.00 
za pozostałe godziny rodzic będzie płacił 1 zł nowe stawki będziemy obliczać w 
ten sposób:  ( każda rozpoczęta godzina to 1 zł )  
Ilość godzin pobytu dziecka powyżej podstawy programowej z wyżywieniem: 
 9,5 GODZIN DZIENNIE   630 – 1600  (4,5 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie) 
 9 GODZIN DZIENNIE    630 – 1530  (4,0 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie) 
 8,5 GODZIN DZIENNIE   630 – 1500  (3,5 godzin  ponad podstawę programową + wyżywienie) 
 8,0 GODZIN DZIENNIE   630 – 1430  (3,0 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie) 
 7,5 GODZIN DZIENNIE   630 – 1400  (2,5 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie) 
 7,0GODZIN DZIENNIE   630 – 1330  (2,0 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie) 
 6,5 GODZIN DZIENNIE   630 – 1300  (1,5 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie) 

w podobny sposób jaku góry obliczyć będzie trzeba od godziny od 7 i 8  
 9  GODZIN DZIENNIE   700 – 1600  (4,0 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie) 
 8,5 GODZIN DZIENNIE   700 – 1530  (3,5 godziny ponad podstawę programową + wyżywienie) 
 etc.  
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 w związku z dużą zachorowalnością w tym roku również nie będzie 
Jasełek na żywo z zaproszonymi gośćmi. Jasełka nagramy. O terminie 
nagrania ( konieczność ubrania dziecka w odświętny strój ) 
poinformujemy wkrótce, a filmik zostanie „wrzucony” na YT.  

 Przypominamy ,że płatność za wyżywienie dzieci regulujemy do 15 
każdego miesiąca. 

 Strój dziecka podczas pobytu w przedszkolu powinien być na tzw. 
cebulkę byśmy miały ewentualnie, co rozebrać gdy dziecko przyjdzie 
w polarowej bluzie. Należałoby też zwrócić by ubranka były wygodne 
i nie za małe. Dzieci tak szybko rosną i często to co ubieraliśmy 
dziecku we wrześniu jest już za małe.  

 Przypominamy o zgłaszaniu dłuższej nieobecności dziecka. Taka 
wiadomość jest dla nas konieczna gdyż wówczas wiemy czy dzieci 
chorują czy nieobecność jest spowodowana chęcią pobytu dziecka w 
domu itp.  

 KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
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