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Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
Przedszkola "Piąteczka"
składają serdeczne podziękowania wszystkim
Sponsorom, Ofiarodawcom, Ludziom Dobrej Woli
oraz Przyjaciołom Przedszkola za okazaną pomoc
naszej Placówce w roku szkolnym 2020/2021.
Dzięki tej pomocy życie naszych wychowanków jest
przyjemniejsze i łatwiej pokonują trudności.
Państwa dobre serce sprawia, iż wychowankowie czują,
że w trudniejszych chwilach mogą liczyć na bezinteresowną
pomoc dorosłych.
Życzymy sukcesów w realizowaniu planów zawodowych
oraz pomyślności w życiu osobistym.

Kochane dzieci z okazji Waszego święta
przekazujemy Wam ciepłe, najlepsze
życzenia,
słońca, radości i pomyślności.
Czasu dużo na zabawy i podróże,
moc uścisków, uśmiechów wiele
w dni powszednie i niedziele!
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola
Publicznego Nr 5 w Łomży

Dla starszaków 
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, pracownicy
przedszkola
oraz wszystkie dzieciaki
życzą przyszłym uczniom
samych sukcesów na nowej drodze
obowiązków szkolnych.

Dla maluszków 
Pokoloruj według wzoru:

23 czerwca – Dzień Taty
Tato – dobrze mieć Ciebie.
Tyś jak obłoczek i księżyc na niebie
Jesteś pomocny nie tylko w domu
Wiesz co potrzebne kiedy i komu
Ty wiesz jak można wszystko naprawić
Jak i gdzie z nami pograć i się pobawić.
Dzisiaj pragnę Tobie podziękować
Za to że jesteś, kwiaty ofiarować.
Bez Ciebie i mamy nie byłoby mnie
Najdroższy tato – KOCHAM CIĘ

Wszystkiego najlepszego z okazji ,,Dnia Taty”, dużo radości,
uśmiechu na twarzy oraz wiele niezapomnianych chwil
spędzonych wspólnie z dziećmi.

Oto najważniejsze zasady,
którymi powinniśmy się kierować,
aby bezpiecznie spędzić wakacje:
1.Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz.
Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
2.Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
3.Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia
przez jezdnię –przechodź na pasach dla pieszych i na
zielonym świetle.
4.Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od
jezdni.
5.Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
6.Nie rozmawiaj z obcymi.
7.Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
8.Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do
samochodu.
9.Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.

10.Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
11.Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
12.W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że
nadchodzi burza.
13.Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie
sprawdź skórę na obecność kleszczy.
14.Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie
wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy
spróbujesz go pogłaskać.
15.Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby
dzwoń i wezwij pomoc.

