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Wszystkim Rodzinom Naszych Przedszkolaków
życzymy udanego i zdrowego wakacyjnego odpoczynku
w pięknych okolicznościach przyrody 
Do zobaczenia w nowym roku przedszkolnym!
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Szanowni Państwo,
Zgodnie z wcześniejszą informacją Przedszkole
będzie pełnić dyżur wakacyjny
w terminie od 03.08.2020r. do 28.08.2020r.
Wychowawcy poszczególnych grup poinformują
Rodziców dzieci zapisanych na dyżur
o szczegółach związanych z obostrzeniami
epidemicznymi.

Uprzejmie informujemy,
że w dniach 6-24 lipca 2020r.
sekretariat w budynku Przedszkola
będzie nieczynny z powodu urlopów
pracowniczych.

Prosimy o sprawdzania informacji medialnych
dotyczących sytuacji epidemicznej.
Zachęcamy do śledzenia informacji
i komunikatów umieszczanych na bieżąco
na stronie internetowej Przedszkola:
przedszkole.zspzabierzow.pl

Drodzy Rodzice,
Witając się z Państwem podczas wrześniowych
zebrań w grupach nikt z nas przypuszczał, że za kilka
miesięcy będziemy spędzać czas z Waszymi dziećmi,
edukując na odległość... Z Rodzicami najmłodszych
dzieci rozmawialiśmy o trudnościach adaptacyjnych,
rozwijaniu umiejętności dzieci, zachęcaliśmy do
współpracy.
W
starszych
grupach
mówiliśmy
o zamierzeniach na kolejny rok wspólnej zabawy
i nauki, przedstawialiśmy propozycje spotkań
z ciekawymi ludźmi, warsztatów artystycznych,
wycieczek do interesujących miejsc… Część z tych
planów udało się zrealizować, niejednokrotnie dzięki
Państwa wsparciu. Część została w formie planów.
Zwykło się mówić, że „nie ma tego złego…” i wiemy,
że te trudne kilka miesięcy nie było zmarnowanym
czasem. Choć pierwszych, wiosennych dni nie
przeżywaliśmy jak co roku…
Dziękujemy Państwu za współpracę w ciągu całego
roku, szczególnie w tych ostatnich miesiącach.
Wiemy, że nie było łatwo – nam też. Dziękujemy za
umożliwienie prowadzenia zdalnej edukacji z Naszymi
Przedszkolakami. Dziękujemy za każdy uśmiech
(chociaż zamaskowany), każde słowo wsparcia,
każde zdjęcie, wszystkie rozmowy telefoniczne
i spotkania online prowadzone za pośrednictwem
komunikatorów! Dzięki temu mogliśmy śledzić
postępy, radość, nowe umiejętności „Naszych” dzieci.
Dziękujemy!

Kochane Dzieci,
Dobiega końca pierwszy lub kolejny rok Waszej
edukacji w progach Naszego Przedszkola. Cieszymy
się, że mogliśmy Was poznać lub kontynuować
spotkania z Wami. I mimo tego, że okropny wirus
w koronie pokrzyżował Nam plany, cały czas
czuliśmy, że jesteśmy blisko Was. Bardzo miło było
Was
zobaczyć
podczas
spotkań
online,
jak
siedzieliście na kolanach Mam lub Tatusiów
i rozmawialiście z nami. Podziwialiśmy Wasze piękne
prace plastyczne w postaci zdjęć, które przesyłali
nam Wasi Rodzice. Cieszyliśmy się, że braliście udział
w zajęciach przygotowywanych przez Nas. Wiemy, że
niektórzy z Was osiągnęli nowe umiejętności,
np. nauczyli się jeździć na rowerze lub zbudowali
samodzielnie dinozaura z klocków - brawo! Jesteście
bardzo dzielni i jesteśmy z Was bardzo dumne! Mamy
nadzieję, że szybko zobaczymy się znowu w Naszych
salach…
Ściskamy Was bardzo mocno! Do zobaczenia!
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DRODZY RODZICE, ZACHĘCAJCIE DZIECI DO POMOCY W CZYNNOŚCIACH CODZIENNYCH!
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NAJLEPSZE SĄ NAJPROSTSZE ROZWIĄZANIA!
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MARTWICIE SIĘ, ŻE WASZE DZIECKO CZASEM SIĘ NUDZI?
NIEPOTRZEBNIE!
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RODZICU, MÓW TO DZIECKU CODZIENNIE!
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STREFA MALUCHA
Połącz starannie kreski.
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Policz muszelki leżące na piasku. Pokoloruj obrazek.
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