
 
 

 

Nie wiemy  na kogo wyrośnie dziecko, ale jest obdarzone ogromną mocą                           

i w okresie rozwoju musi przestrzegać wszystkich praw natury, żeby                                

w dorosłości mogło osiągnąć pełnię swojego potencjału. 

                                                                                                    Maria Montessori 

 

 

Mija właśnie kolejny rok naszej pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami, 

wspólnie dbaliśmy o to aby dzieci z naszej grupy miały możliwość pełnego 

rozwoju, zdobywania wiedzy poprzez własne działania, uczenia się wzajemnego 

szacunku, zasad oraz umiejętności wyrażania swoich emocji.                                                                                                                                     

Szczególnie dziękujemy Rodzicom z Grupy V za współpracę z nami podczas 

realizacji zdalnego nauczania. Poprzez scenariusze edukacyjne, które 

przekazywałyśmy dzieciom - mogłyśmy być pewne, że nasze starania będą 

wartościową formą edukacji domowej. Cieszy nas że Rodzice zaangażowali się 

w domowe nauczanie, które mogłyśmy obserwować poprzez zdjęcia, które                             

do nas docierały. 

 

Wszystkim Rodzicom i Dzieciom z Grupy V Życzymy aby nadchodzące wakacje 

były radosne i pełne niezapomnianych chwil. Żeby słońce dodało nam wszystkim 

pozytywnej energii na przyszłość. Życzymy więc wszystkim słonecznych wakacji. 
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W tym roku szkolnym 8 dzieci z naszej grupy kończy już edukację w naszym 

przedszkolu i odchodzi do szkoły; mamy więc okazję do podziękowania Rodzicom             

za współpracę, za miłe chwile, za uśmiech  i za zrozumienie. Jesteśmy pewne,                          

iż wiedza i umiejętności zdobyte podczas całej montessoriańskiej edukacji - pozwolą 

dzieciom łatwiej wejść na dalsze stopnie edukacji. Wiadomości zdobyte                                      

w przedszkolu pozwolą dzieciom na osiąganie sukcesów. Zasady wdrażane w naszej 

grupie ułatwią dzieciom nawiązywać przyjaźnie oraz szanować siebie nawzajem.                                                         

Szacunek okazywany innym zawsze do nas wraca. 

 

Życzymy wszystkim dzieciom - aby podczas wakacji w nowych miejscach, mogły 

zdobywać nowe doświadczenia, a chwile spędzone w przedszkolu                                      

i wiedza jaką tu zdobyłyście - pomogła wam w życiu codziennym odnosić same 

sukcesy i osiągać zamierzone cele. 

 

 

Na dalszą drogę życia, 
Weź trzy czarodziejskie słowa, 
Proszę, przepraszam, dziękuję, 

I w sercu zachowaj, 
Dzień dobry, do widzenia, 
Niech obce Ci nie będzie, 

Dni spędzone w przedszkolu, 
Wspominaj mile wszędzie. 
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