
RADY DLA RODZICÓW  

1. Nie przeciągaj pożegnania w szatni, 

pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je 

 i wyjdź. 

2. Nie zabieraj dziecka do domu kiedy 

płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to 

choć raz, będzie wiedziało, że łzami 

można wszystko wymusić. 

3. Nie obiecuj: „jeśli pójdziesz do 

przedszkola, to coś dostaniesz”, kiedy 

będziesz odbierać dziecko możesz dać 

mu maleńki prezencik, ale nie może być 

to forma przekupywania. 

4. Kontroluj to, co mówisz. Zamiast „już 

możemy wracać do domu” powiedz 

„teraz możemy iść do domu”. To niby 

niewielka różnica, a jednak pierwsze 

zdanie ma negatywny wydźwięk. 

5. Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po 

przyjściu do domu opowiedziało, co 

wydarzyło się w przedszkolu – to 

powoduje niepotrzebny stres. 

6. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, 

postaraj się, żeby przez kilka dni 

odprowadzał je do przedszkola tato, 

rozstania z tatą są mniej bolesne. 

7. Pamiętaj: Żegnaj i witaj swoje 

dziecko zawsze uśmiechem! 

 

 

 

 

Uczęszczając do naszego 

przedszkola dziecko ma 

możliwość uczestniczenia w: 

 

 Spotkaniach z logopedą 

 Spotkaniach z pedagogiem 

 Spotkaniach z psychologiem 

 Wycieczkach rekreacyjnych 

 Zajęciach z rytmiki 

 Zajęciach z języka 

angielskiego 

 Katechezie 

 Teatrzykach  

 Konkursach 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nasz dzień w przedszkolu 

7.00-7.50 – witamy się, 

rozmawiamy, rysujemy, bawimy się 

klockami i innymi zabawkami, 

oglądamy książeczki 

7.50-8.00 sprzątamy zabawki, 

myjemy rączki 

8.00-8.30 – jemy śniadanie! 

(lepiej się nie spóźniać, niezdrowo jeść 

chłodne posiłki i smutno samemu 

siedzieć przy stoliku) 

8.30-10.00 – uczestniczymy w 

zajęciach i zabawach organizowanych 

przez nauczycieli 

10.00-11.45 – wychodzimy na 

spacer lub bawimy się na placu zabaw 

11.45-12.00 – przygotowujemy 

się do obiadu, myjemy rączki 

12.00-12.30 – jemy obiad 

12.30-13.00 – relaksujemy się i 

odpoczywamy 

13.00-14.00 – uczestniczymy w 

zajęciach dodatkowych: religia, język 

angielski, rytmika 

14.00-14.20 – słuchamy bajki  

14.20-14.30 – przygotowujemy 

się do podwieczorku, myjemy rączki 

14.30-15.00 – jemy 

podwieczorek 

15.00-17.00 – bawimy się wesoło 

w sali lub na placu zabaw  

Jutro znów się spotkamy! 



WYPRAWKA 

PRZEDSZKOLAKA 

 Kredki świecowe „Bambino” 

 Kredki ołówkowe (polecamy grube, 

drewniane Bambino”) 

 Temperówka (bezpieczna) 

 Klej w sztyfcie – 2 szt. 

 Klej w tubie – 1 szt. 

 Farby 

 Pędzelki (cienki i gruby) 

 Plastelina (min. 8 kolorów) 

 Teczka na prace plastyczne dziecka – 

podpisana 

 Ryza papieru ksero 

 Kolorowy papier ksero 

 Papier kolorowy samoprzylepny 

 Blok techniczny z kolorowymi kartkami 

 Nożyczki z zaokrąglonymi czubkami 

 Chusteczki higieniczne (duża paczka) 

 Serwetki 

 

Oprócz tego każde dziecko musi mieć: 

 

- stosowne do pogody ubranie 

- pantofle (w worku)  

- mała poduszka ( 3, 4latki) 

- strój gimnastyczny (koszulka, spodenki oraz 

skarpetki)  

- odzież na zmianę – na  półce w szatni 
 

Wymienione powyżej przedmioty są 

podstawowymi, może się okazać, że potrzebne 

będzie coś więcej,  o czym Państwa 

poinformujemy na bieżąco. 

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane, 

ubrania oznaczone imieniem i nazwiskiem. 

 

DRODZY RODZICE 

 

   Wasza pomoc i jakiekolwiek 

działania na rzecz przedszkola 

przyczynią się do rozwoju waszych 

dzieci. 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

Adres przedszkola: 

32-744 Łapczyca 

Siedlec 143 

Gm. Bochnia 

Tel/fax 14 612 70 08  

s.p.siedlec@interia.pl 

nasza strona: 

https://siedlecprzedszkole.wordpress.com 

 

 

 

 

 

GMINNE PRZEDSZKOLE  

w SIEDLCU 

w ZESPOLE SZKÓŁ 

GMINNYCH 

w SIEDLCU 
 

Nasze przedszkole umożliwia 

dzieciom ich wszechstronny 

rozwój przygotowując je do 

funkcjonowania w zmieniającej 

się rzeczywistości. 
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