Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza,
utrzymując ją w czystości i szczęściu.

KWIECIEŃ 2016

SZANOWNI PAŃSTWO!!!
Informujemy, że w związku z przerwą wakacyjną, nasze Przedszkole
będzie zamknięte w lipcu.
W TYM MIESIĄCU:
Dnia 06.04.2016 (środa) dzieci z grupy Foczek, Rybek i Muszelek pojadą do
Akwarium Gdyńskiego na zajęcia edukacyjne pt. „Bałtyk i jego lokatorzy”
oraz zwiedzanie ekspozycji.
Dnia 12.04.2016 (wtorek) o godzinie 10:30 rozpocznie się spektakl w Porcie
Gdynia pt. „Wielka podróż Lui”, na który pojadą dzieci z grupy Foczek,
Rybek i Muszelek.
Dnia 25.04.2016 (poniedziałek) o godzinie 09:00 odbędą się zajęcia
prowadzone przez Centrum EduFun pt. „Rybia mama, rybi tata”.

KAMPANIA „ODPROWADZAM SAM”
Informujemy, że nasze
Przedszkole włączyło się
w IV edycję kampanii
„Odprowadzam sam”,
organizowaną przez
Zarząd Dróg i Zieleni
Urzędu Miasta w Gdyni.
Celem kampanii jest
zachęcenie dzieci i
rodziców do
podróżowania do
przedszkola w sposób ekologiczny tj. pieszo, rowerem, na hulajnodze, a także środkami
transportu publicznego: autobusem, trolejbusem, SKM-ką.
Każde dziecko, które dotrze do przedszkola w wyżej wymieniony sposób otrzyma zieloną
naklejkę, którą umieści na plakacie z szarym, smutnym drzewem. Codzienne uzupełnianie
plakatu o nowe naklejki sprawi, że drzewo z dnia na dzień stanie się kolorowe, szczęśliwe
i zdrowe.
Serdecznie zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję, dzięki której zafundują Państwo
sobie i swoim pociechom zastrzyk pozytywnej energii, lepszą kondycję oraz uśmiech na
cały dzień.

ODPROWADZAM SAM
Zawitała do nas długo oczekiwana, najpiękniejsza pora roku- wiosna. Wszystko
budzi się do życia, my także. Nasze przedszkole wzięło udział w kampanii „Odprowadzam
Sam”, której celem jest uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw związanych z dużym
natężeniem ruchu w okolicy przedszkola, zmniejszenie ilości aut w obrębie placówki i
zanieczyszczonego przez to powietrza.
Zachęcamy zatem Państwa do propagowania ekologicznego przychodzenia do
naszej przedszkola. Może to być spacer, rower, hulajnoga, ewentualnie środki transportu
zbiorowego: autobusy, trolejbusy bądź SKM. Zdajemy sobie sprawę, że rano każdy z nas
się spieszy, tego czasu jest ciągle za mało i przeważnie do pracy jeździmy samochodami,
dlatego proponujemy wyjechać z domu 5 minut wcześniej zaparkować auto uliczkę dalej i
przespacerować się z dzieckiem do naszej placówki. Wszystkim dzieciom bardzo zależy,
aby móc przykleić na grupowym szarym drzewku (symbolizującym zanieczyszczone
środowisko przez spaliny samochodowe) naklejkę, która pomaga je zazielenić, dzięki
czemu drzewko staje się kolorowe, szczęśliwe i zdrowe ,żyjąc w czystym i wolnym od
zanieczyszczeń środowisku.
Naszym dzieciom udział w tym przedsięwzięciu sprawia ogromną radość, dlatego
pozwólmy, aby dzieci nas zmobilizowały i wstańmy chwilę wcześniej, nacieszmy się
słońcem, które i tak już wdziera się rankiem do naszych sypialni i sprawmy żeby nasze
dziecko było szczęśliwe. Potrzeba tak niewiele, a taki spacer rano może być wielką
przygodą, obserwujemy jak każdego dnia przyroda się zmienia, jak pięknie rano śpiewają
ptaki, policzmy napotkane kwiaty, zaobserwujmy pąki pojawiające się na drzewach a w
razie deszczu skryci pod parasolem przeskoczmy kałuże licząc je.
Dziecku na długo w pamięci pozostanie czas spędzony w taki sposób z rodzicem,
który nie denerwuje się na przepełniony ruch uliczny, czerwone światła, spaliny. Aktywny
i zdrowy tryb życia zaszczepiony w dziecku już od najmłodszych lat na pewno przyniesie
korzyści w przyszłości, to my jesteśmy wzorem dla naszych dzieci, to ono nas obserwuje,
kształtujmy w nich propagowanie zdrowego trybu życia. Może ono w przyszłości
wybierając się do pracy też wsiądzie na rower bądź przespaceruje się.
Życzymy zatem Państwu i
pociechom POWODZENIA i
niezapomnianych wrażeń
podczas codziennych
spacerów do przedszkola.
opracowała
mgr Dorota Wojciechowska

Znajdź drogę do śmietnika. Pamiętaj o segregowaniu śmieci!

