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Kochane przedszkolaki, drodzy Rodzice !
Kończymy już pracę zdalną. Piątek jest ostatnim dniem kiedy nauczyciele łączą pracę zdalną
z pracą w placówce. W następnym tygodniu wrócimy do pracy w przedszkolu w pełnym
wymiarze godzin, przygotowując także placówkę do przerwy wakacyjnej. ( dyżury wakacyjne
będziemy pełnić w przedszkolu " Bajka").
Dla nas wszystkich czas pandemii stanowi wyzwanie. Musieliśmy zmierzyć się z pracą w
nowych realiach i dostosować proponowane aktywności dla dzieci do działań, które będą
możliwe do zrealizowania w domowych warunkach ( a przecież są one bardzo różne więc nie
było to proste zadanie). Dodatkowo wciąż zmieniały się wymagania i zalecenia odgórne,
którym trzeba było się podporządkować a czasem również trudno za nimi nadążyć. Mamy też
pełną świadomość, że nie każdy mógł pogodzić zadania i obowiązki zawodowe i rodzinne z
systematyczną nauką swoich dzieci w domu.
Ufamy jednak, że dzieci zdobyły wiedzę i umiejętności, które pozwolą dobrze a nawet
świetnie poradzić sobie z nowymi obowiązkami szkolnymi. Naszym przedszkolakom
życzymy by nauka i pobyt w szkole były pięknym i ciekawym doświadczeniem w ich życiu, z
którym będą wiązały się tylko dobre wspomnienia. Państwu życzymy powodzenia i dalszych
sukcesów rodzicielskich w tym życiowym egzaminie - egzaminie na rodzica ucznia szkoły
podstawowej. Jesteśmy dumne, że mogłyśmy towarzyszyć dzieciom i Państwu w etapie
przygotowania do obowiązków szkolnych i ze swej strony zapewniamy, że starałyśmy się to
robić rzetelnie i tak jak potrafiłyśmy najlepiej.
Mamy nadzieję, że wakacje pozwolą naładować " akumulatory" i nabrać siły do nowych
zadań. Życzymy udanego odpoczynku i odporności na wszelkie choroby - zdrowia i jeszcze
raz zdrowia.
Dzieci zachęcamy żeby, kiedy pogoda nie będzie stwarzała okazji do zabaw na świeżym
powietrzu, zaglądały do książek co pozwoli nie zapomnieć tego czego już się nauczyły.
Odwiedzajcie czasem przedszkole. Pozdrawiamy wszystkich - Wasze Panie z grupy "
Słoneczka"
Ps.: Jako aktywność na piątek proponujemy dzieciom i Rodzicom porozmawiać o tym co w
naszym mieście i okolicy chcielibyście pokazać gościom przyjeżdżającym do naszego miasta.
( muzeum, ruiny zamku, chata mazurska, szlak Pofajdoków, jeziora i ścieżki rowerowerównież tą w kierunku na Biskupiec, leśne ścieżki edukacyjne, spacery i aktywny
wypoczynek nad wodą, wszelkie dostępne atrakcje wodne .... także łowienie ryb. A wkrótce
otwarcie kina ..... kiedy pogoda nie będzie nas rozpieszczać i kino będzie super.

