Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze
a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość rodzicielska.
J.I. Kraszewski

MAJ 2016

SZANOWNI RODZICE!!!
Z okazji zbliżającego się święta, wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, satysfakcji i radości z każdego dnia!

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY
Kochani Rodzice!
Serdecznie zapraszamy na uroczystości
z okazji Dnia Mamy i Taty, które odbędą się:
GRUPA MARYNARZY
25.05.2016 (środa) godz. 15:00
GRUPA FOCZEK
18.05.2016 (środa) godz. 15:00
GRUPA RYBEK
25.05.2016 (środa) godz. 15:45
GRUPA MUSZELEK
18.05.2016 (środa) godz. 15:45

ZA CO KOCHAJĄ RODZICÓW NASZE PRZEDSZKOLAKI?

Mój tata lubi jeść. Je często warzywa. Umie robić wyścigi, bawi się ze mną i maluje farbami. Kocham mojego
tatę za szczęście i za to, że mnie kocha.
•Borys K. (Marynarze)
Moja mama lubi się ładnie ubierać i chodzić do fryzjera. Umie grać na flecie i gra z tatą bo tata też ma
instrument. Mama lubi ze mną tańczyć i powiedziała, że zapisze mnie na balet. Moja mama jest normalna.
Kocham mamę, za to, że ona mnie przytula a tatę za to, że jest kochany.
•Iga D. (Marynarze)
Kocham moją mamę, bo ona kocha mnie na cały kosmos.
•Zuzia (Rybki)
Mój tata ma mięśnie i bardzo mnie kocha, ale jeszcze nie powiedział mi za co.
•Janek (Rybki)

Mój tata jest taki silny jak prawdziwy siłacz.
•Olek (Rybki)
Kocham moją mamę, bo codziennie daje mi buziaczka i mnie przytula.
•Giulia (Foczki)
Kocham moją mamę, bo robi pyszne, duże hamburgery… domowe.
•Dominika (Foczki)
Kocham moją mamę za to, ze kupuje mi zabawki, przytula mnie i dawa mi buzi.
•Massimo (Foczki)
Tatę kocham za to, że bardzo dużo pieniążków zarabia.
•Zosia (Foczki)
Bardzo kocham mojego tatę, bo pożycza mi swoje rzeczy np. kartki, długopisy.
•Emilka (Foczki)
Mój tata jest duży i silny. Zabiera mnie na basen i pozwala zjeżdżać na żółtej zjeżdżalni. Kocham go i daje mu
buziaki.
•Adaś W. (Marynarze)
Moja mama jest kochana i jest moja ulubiona. Jest wesoła i czasem jest smutna kiedy jej nie słuchamy. Ja
mamę bardzo kocham.
•Alina O. (Marynarze)
Moja mama mnie bardzo kocha, a jak mnie całuje to ja się wycieram.
•Tymek (Rybki)
Moja mama jest ładna, fajna i ma ładnie ułożone włosy.
•Alicja (Rybki)
Kocham moją mamę za to, że mnie urodziła i za to, że zabiera nas czasem do kina.
•Szymon W. (Muszelki)
Najbardziej kocham moją mamę za to, że opiekuję się mną i moją siostrą.
•Karolina (Muszelki)
Kocham moją mamę za to, że zawsze jest dla mnie miła i że jak potrzebuję pomocy to zawsze mi pomaga.
•Natalia (Muszelki)
Kocham moją mamę za to, że chodzi ze mną na pizzę i gra ze mną w gry planszowe.
•Kornel (Muszelki)
Kocham mamę za to, że na spacery pozwala mi brać rolki, a kiedy jest mi smutno to mnie przytula.
•Marianka (Muszelki)
Kocham swojego tatę za to, że chodzi ze mną i moimi braćmi do kina. Dlatego też, że mogę przychodzić z
mamą do jego pracy.
•Franek (Muszelki)
Kocham tatę za to, że pozwali mi zmieniać koła w samochodzie i pomagać go myć.
•Staś J. (Muszelki)
Kocham tatę za to, że wozi nas gdzie chcemy, że spędzamy razem czas.
•Jagoda (Muszelki)

Rysuj po śladzie, następnie pokoloruj tulipany dla mamy.

