
 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 

Witamy wszystkich w naszej społeczności Świat Dziecka.   

Rozpoczynamy kolejny rok przedszkolny. Z pasją i energią zaplanowaliśmy dla naszych 

milusińskich atrakcje na pierwszy miesiąc nowego roku przedszkolnego 2022/23. 

 

Sprawy Informacyjno – Organizacyjne 

 

• NNW PZU Edukacja 

Przesłałam Państwu aktywny link do polisy ubezpieczenia dzieci w Integracyjnym Przedszkolu "Świat 

Dziecka". W przesłanej ofercie macie Państwo możliwość wyboru z pośród trzech wariantów. 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz okres ubezpieczenia są szczegółowo opisane. W przypadku 

pytań dotyczących oferty ubezpieczenia proszę kontaktować się z  P. Iwoną Filipczak (Agent PZU 

obsługujący) 

email: ifilipczak@agentpzu.pl 

telefon: 601179835 

 

Zakup ubezpieczenia nie jest obowiązkowy! 

 

• DRUŻYNA MARZEŃ - pomoc dydaktyczna 

Proponujemy na rok 2022/2023 pomoc dydaktyczną w postaci publikacji WSiP "Drużyna Marzeń". 

BOX jest to komplet materiałów do nauki i zabawy w przedszkolu. Uprzejmie proszę o dokonanie 

wpłaty na konto bankowe  do 10.09.2022 r. W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko 

Dziecka oraz informację, że dokonano opłaty za „Drużyna Marzeń. Np. Sześciolatek." 

Jeśli dokonacie Państwo wpłaty. Dzieci od września będą pracowały na swoich indywidualnych 

pomocach. 

DRUŻYNA MARZEŃ. Sześciolatek - 132,05 zł 

DRUŻYNA MARZEŃ. Pięciolatek 130,16 zł 

DRUŻYNA MARZEŃ. Czterolatek - 99,75 zł 

DRUŻYNA MARZEŃ. Trzylatek -  90,26 zł 

 

Od 1 sierpnia br. obowiązuje nowe konto przedszkola PKOBP  

Numer konta: 79 1020 3017 0000 2502 0563 1215 

• Uprzejmie proszę o śledziennie komunikatów znajdujących się również na tablicy 

informacyjnej w przedszkolu.  
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Atrakcje dla Dzieci 
 

Koncert Papaja KIDS "Złote przeboje Fasolek"   

12.09-  ul. Nocznickiego 25  godz. 11.20 

15.09- ul. Woronicza 33, pawilon B godz. 12.25 

 

Wrzesień to miesiąc w którym świętujemy dzień przedszkolaka. Aby z uśmiechem rozpocząć nowy rok 

szkolny zapraszamy w w/w dniach na koncert z najbardziej znanymi piosenkami niezapomnianego 

zespołu dziecięcego Fasolki. W trakcie muzycznego spotkania dzieci będą śpiewać, tańczyć, jak 

również rozwiązywać zagadki muzyczne, do których odpowiedzi znajdą się w prezentowanych 

przebojach. 

Czas trwania: 35 minut 

 

23.09 – Początek Jesieni  

Dzieci w Przedszkolu będą świętowały Pierwszy Dzień Jesieni. Tego dnia przedszkolaki poznają 

jesienne dary…. Aby bliżej poznać nową porę roku Panie zapoznają dzieci z  darami, które w tym dniu 

będą towarzyszyć dzieciom w salach. Po zajęciach wszystkie grupy ze swoimi Paniami wybiorą się na 

spacer. W trakcie spaceru dzieci będą obserwowały zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie jesienią, będą 

uczyły się rozpoznawać liście oraz zbierały ich owoce. Po tym dniu już chyba żaden przedszkolak nie 

będzie miał wątpliwości, jaka pora roku się właśnie rozpoczęła. 

 

30.09 - Dzień Chłopaka na sportowo 

Sport to zdrowie, a na takich zajęciach skorzystają nie tylko chłopcy, ale i dziewczynki! Nie od dziś 

wiadomo, że aktywność fizyczna spełnia bardzo ważną funkcję w rozwoju dziecka. Kształtuje organizm 

i jego funkcje, wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Przez ruch dziecko 

kształtuje samodzielność, poznaje otaczający je świat, zdobywa doświadczenia, rozwija pamięć i uwagę. 

A przy okazji - doskonale się bawi! 

Na Dzień Chłopaka zorganizujemy w przedszkolu: 

• turniej sportowy – z podziałem na dziewczynki i chłopców. Podczas turnieju będzie 

zbudowany  tory przeszkód.  

• puchar za najlepiej wykonany skok czy najładniej lub najwyżej rzuconą piłkę.  

Dla każdego uczestnika będą zabawne medale .  

 

Mamy nadzieję, że zaplanowane wydarzenia i uroczystości dostarczą Dzieciom wielu niezapomnianych 

przeżyć. 

 

Zespół Przedszkola Świat Dziecka 

 


