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Drodzy Rodzice i Dzieci

 Pierwszego października 2021 roku ruszyła

kolejna- piąta edycja „EKOKONKURSU” 

 organizowanego przez Prezydenta Miasta

Torunia. Konkurs zakończy się w kwietniu

przyszłego roku. Celem konkursu jest:

·Wyrobienie nawyku selektywnego zbierania

odpadów wśród dzieci i młodzieży szkolnej

·Promowanie postaw proekologicznych, w tym

poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego

gospodarowania odpadami

·Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie

właściwego postępowania z odpadami

komunalnymi.

 
 
 
 
 

EKOKONKURS



·Zwiększenie ilości odpadów o właściwościach

surowców wtórnych odebranych z terenu Gminy

Miasta Toruń i przekazanych do zagospodarowania

w procesie recyklingu oraz wydzielenie ze

strumienia odpadów komunalnych zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pragniemy zatem zachęcić Was do aktywnego

udziału w zbiórce puszek aluminiowych,

makulatury oraz nakrętek. Pojemniki

udekorowane własnoręcznie przez dzieci znajdują

się w holu głównym naszego przedszkola.

Zbiórka nakrętek zostanie przekazana na cele

dobroczynne, do wybranych toruńskich fundacji.

Natomiast puszki i makulatura będą przeliczane a w

następnej kolejności sortowane i wezmą udział w

konkursie na największą ilość uzbieranych

materiałów wtórnych. Do konkursu zgłosiło się wiele

toruńskich przedszkoli jednak dzięki naszemu

zaangażowaniu możemy świadomie przyczynić się do

działania na rzecz  naszego środowiska.

 
 



Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego, ludzkiego

działania, zależy od każdego z nas

                                                           Florian Plit

Zapamiętaj!



Zbliża się 103. rocznica
odzyskania przez Polskę

niepodległości. 
Z tek okazji dzieci z naszego
przedszkola będą uroczyście

obchodzić ten dzień. Wspólnie
obejrzymy występ przygotowany
przez starszych przedszkolaków.
Dzieci poznają znaczenie Święta
Niepodległości, pogłębią wiedzę
patriotyczną, poznają wygląd i

znaczenie symboli narodowych.
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Co to? Złote i zielone i brązowe i czerwone.. 

Pięknie liście! Już zbieramy! i po kształatach

odróżniamy:

Te wycięta jak serduszka, w podarunku dała

brzózka. Liść dębowy ma falbanki falujące jak

firanki.

Z liści klonu- bukiet marzeń. Mogą także być

wachlarzem.    A tym w kształcie łapy stracha

kasztanowiec do nas macha. Pokazuje

paluchammi, gdzie posypał kasztanami.

 

 

 

Zachęcamy wszystkie Przedszkolaki do

upiększania przedszkolnych kącików przyrody.

Bukiety z jesiennych liści oraz kasztanowo- 

 żołędziowe cudaki będą się tam prezentować

wspaniale!

 

Wiersz pt. "Liście"



Oto kilka propozycji

kasztanowych cudaków.   

Być może okażą się waszą

jesienną inspiracją.  

Do dzieła!



Kącik Matematyka





Jesienna krzyżówka dla
dzieci 

Zwierzak, który ma igły. 
Buty noszone w czasie deszczu.
Jesienią można z nich robić ludziki.
 Mają różne kszaty, spadają z
drzew.
 Ciepła, do picia rozgrzewa po
spacerze.
 Kolor szminki lub jesiennych liści.
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Kolorowanka dla
Przedszkolaka


