STYCZEŃ
W HELIANTUSIE
„Babcia jest jak dobra wróżka,
co otwiera bajkom drzwi,
bo gdy kładzie nas do łóżka
potem mamy piękne sny.
Babcia wszystko robi dla nas,
z jej pomocy każdy rad,
Babcia strasznie jest kochana
więc niech żyje nam sto lat!”

DRODZY RODZICE!
DROGIE DZIECI!
Kończy się grudzień, czas upłynął nam na przygotowaniach do świąt. Mieliśmy okazję
poświętować tu w przedszkolu razem z rodzinami naszych przedszkolaków.
Bardzo dziękujemy za piękne chwile, za Państwa obecność, za pyszne smakołyki i
za wszystkie ciepłe słowa. Mam nadzieję, że to co przygotowały dzieci i
zaprezentowały podczas spotkań
jasełkowych na długo zostanie w
naszych sercach i pamięci.
Bardzo dziękujemy również za udział
w akcji „Szlachetna Paczka”.
Zebraliśmy mnóstwo potrzebnych
rzeczy, które choć na chwilę odmienią
życie wybranej przez nas rodzinie. Z
Państwa pomocą udało się nam
przekazać 21 paczek –
SZLACHETNYCH PACZEK!

W styczniu czekają na nas kolejne wyzwania,
ciekawe wydarzenia.
Pierwszy tydzień Nowego Roku rozpoczniemy
wspólnym tematem dla wszystkich grup:
” Bajki naszych rodziców”.
Chcielibyśmy przybliżyć dzieciom postaci
kreskówek, które oglądali ich rodzice. Kim był
Bolek i Lolek, czego mógł by nas nauczyć Miś
Uszatek? Kto chciałby się zaprzyjaźnić z Reksiem?
Z pewnością warto sięgać do bohaterów bajek i
filmów sprzed 20 lat. Może staną się oni
inspiracją w doborze strojów karnawałowych?
2016-01-11 g. 17.00 Zapraszamy na warsztat psychologa dotyczący gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole. Proszę o informację, kto z Państwa będzie brał
udział w spotkaniu.
2015-01-15 W nawiązaniu do rocznego
projektu Heliantus TV zapraszamy na
bal karnawałowy pt. „Gwiazdy
ekranu”. Bal poprzedzony będzie sesją
zdjęciową, a zabawę rozpoczniemy
o godzinie 10.30 prezentacją strojów na
czerwonym dywanie. Liczymy na
wyobraźnię dzieci i rodziców doborze
strojów!
Miesiąc styczeń zakończymy uroczystościami z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Zapraszamy wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków do naszego przedszkola.
Obchodzić będziemy uroczyście ich święto. Dzieci zaprezentują się na scenie specjalnie
dla swoich gości, zaproszą na poczęstunek i zaproponują ciekawe atrakcje.

2016-01-22 g. 15.30 Dzień Babci i Dziadka gr. 1,2
2016-01-25 g. 15.30 Dzień Babci i Dziadka gr. 4
2016-01-26 g. 15.30 Dzień Babci i Dziadka gr. 3
2016-01-27 g. 15.30 –
Dzień Babci i Dziadka gr. 5
Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,
zespół Przedszkola Heliantus.

