Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Marii Kownackiej, 05-120 Legionowo,
ul. Olszankowa E, tel. 22 774 07 33, email; przedszkole-jedynka@o2.pl

Informacja dla Rodziców dzieci

przyjętych do przedszkola
w roku szkolnym 2021/2022
"Trzeba dzieciom dać serce piękno i uśmiech,
aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza..."
Maria Kownacka

Nasze przedszkole realizuje program adaptacyjny
„Trzylatki nie płaczą” opracowany przez
nauczycieli naszego przedszkola.
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!!!

*Harmonogram spotkań adaptacyjnych
Dla Rodzica i dziecka ( 3-letniego) – nowo przyjętego
w roku szkolnym 2021/2022
Termin

Forma spotkania

Uczestnicy

Czas i miejsce
spotkania

29.06.2021r.
/wtorek/

Zebranie organizacyjne
z Dyrektorem Przedszkola

Godz.16.00 – 17.00
sala przedszkola

30.08.2021r.
/poniedziałek/

Zajęcia adaptacyjne
prowadzone przez
nauczycieli grupy

Jeden Rodzic
dzieci 3-5 lat
przyjęte do
przedszkola
od września 2021r.
/ bez dzieci/
Dzieci i Rodzice
( jeden rodzic)

31.08.2021r.
/wtorek/

Zajęcia adaptacyjne
prowadzone przez
nauczycieli grupy

Dzieci i Rodzice
(jeden rodzic)

Godz. 10.00 – 12.00
sala przedszkola lub
plac zabaw

Godz. 10.00 – 12.00
sala przedszkola
lub plac zabaw

*Harmonogram może ulec zmianie.

Dzieciom i Rodzicom życzymy, aby ten pierwszy krok do samodzielności
łączył się z miłymi przeżyciami.
Serdecznie zapraszamy

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Marii Kownackiej,
05-120 Legionowo, ul. Olszankowa E,
tel. 22 774 07 33,
email; przedszkole-jedynka@o2.pl
strona www.pm1.legionwo.pl
facebook; Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Kownackiej
Przedszkole czynne od godz. 6.30 do 17.00 przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30
WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

- kapcie w miarę możliwości zapinane na rzepy lub wciągane - podpisane,
- pasta do zębów / sukcesywnie uzupełniana w miarę potrzeb/
- szczoteczka do mycia zębów –podpisana,
- chusteczki higieniczne/w pudełku do wyciągania/ uzupełniane w miarę
potrzeb/
-mokre chusteczki/ uzupełniane w miarę potrzeb
- kubeczki do picia wody / sukcesywnie uzupełniane w miarę potrzeb
- worek/torba z ubraniami na zmianę w razie „niespodzianek” ( bluzeczka,
majteczki, rajstopy lub spodnie i skarpetki) – podpisane,
- piżama –podpisana/ po ustaleniu w sierpniu czy dzieci będą spać?
- ryza papieru xero/ sukcesywnie uzupełniana w miarę potrzeb
- worek ze strojem gimnastycznym – podpisane,
- teczka z gumką na prace plastyczne
MILE WIDZIANE WYPOSAŻENIE WYPRAWKI DODATKOWE

Chętni Rodzice, którzy maja życzenie i możliwości dodatkowego wsparcia
naszego przedszkola w artykuły papiernicze;
- kredki ołówkowe grube Bambino, kredki świecowe Bambino, papier
kolorowy samoprzylepny, blok techniczny kolorowy (różne formaty), klej w
sztyfcie lub
w tubce, pędzelki.
Z GÓRY DZIĘKUJEMY :))

