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Czy słooce na niebie, czy deszcz z nieba leci, 

Idą do przedszkola z rodzicami dzieci. 

W przedszkolu zabawek i książek bez liku, 

Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku. 

Razem z naszą Panią, pilnie się uczymy. 

Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy. 

Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu… 

Że my się tu czujemy 

 jak u siebie w domu! 

 

 



Nowy rok szkolny 2019/2020 

 

Przed nami kolejny rok wspaniałej zabawy, czas na zdobywanie nowych 

doświadczeo, poznawanie tego, co jeszcze nieznane.   

Na łamach naszej gazetki przedszkolnej, którą redagujemy dla Paostwa, 

widzimy się co dwa miesiące. W nowym roku szkolnym życzymy Paostwu 

dobrej współpracy, a dzieciom miłego pobytu w przedszkolu, radości, 

wspaniałej zabawy i samych sukcesów. 

Redaktor gazetki Monika Pietrzak 

 

Z kalendarza minionych wydarzeo 

 

 
  



Nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie 

świata”, przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w tej akcji i 

oczyszczały najbliższą okolicę.  

Dzieci z grupy Sówek i Żabek 19 września zbierały liści na terenie boiska 

szkolnego. 

 

 
 

 



 

  



20 września obchodziliśmy Dzieo Przedszkolaka. 

Maluchy z grupy Motylków bawiły się przy największych przebojach 

dziecięcych, były konkurencje sportowe na wesoło, zabawy z chustą 

animacyjną, słodki poczęstunek. Na koniec wręczenie dyplomów dla każdego 

dzielnego przedszkolaka w grupie. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



Dzieci z grupy Sówek i Żabek bawiły się przy muzyce na boisku szkolnym, 

były zabawy z balonami oraz rozgrywki sportowe. W sali czekał na wszystkich 

poczęstunek.  

 

 

 



 

 



 

 



30 września obchodziliśmy Dzieo Chłopaka. 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych 

uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola.  

„Sówki” i „Żabki” świętowały uroczyście ten dzieo. Chłopcy otrzymali 

upominki od swoich koleżanek. Były zabawy przy muzyce oraz słodki 

poczęstunek. Był to dzieo pełen wrażeo, radości  i dobrej zabawy. 

 

 



W tym roku po raz pierwszy w naszym przedszkolu obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzieo Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.  

Inspiracją świętowania tego dnia jest kropka z książki o dziewczynce - Vashti. 

Dzięki kropce i nauczycielce 

dziewczynka uwierzyła 

w swoje możliwości.  

 Wszystkie grupy 

wykonały prace plastyczne  

o tej tematyce.  

W jeden dzieo dzieci ubrały 

w coś w kropki. 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 

 



17 października odwiedziła nas Teatr KROPA 
 

 Wszystkie przedszkolaki obejrzały przedstawienie „Jak pszczółka 

mała radzid sobie chciała”. Dzieci poznały różne dyscypliny sportowe oraz 

nazwy dni tygodnia. Było dużo zabawy i śmiechu. 

 

 



  

 



 

23  października w grupie Sówek i Żabek odbyły się  

warsztaty z cyklu Poznajemy świat – Magiczne Maroko 

 

Podczas zajęd dzieci miały okazję zmierzyd marokaoskie stroje i nakrycia 

głowy, zagrad na etnicznych instrumentach takich jak hamsa, gnaoua, czy 

bęben, napid się marokaoskiej herbaty, poznad sekrety marokaoskich farbiarni, 

zanurzyd palec w piasku Sahary i poznad jej mieszkaoców, zapalid Lampę 

Aladyna i usiąśd na marokaoskim dywanie.  

 

 

ZDJĘCIA   



24 października wybraliśmy się do ATM Scena na Bielanach 

na przedstawienie „Królestwo plastiku” 

 

Dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Królestwo plastiku”, w którym rządził 

król Plastik ze swoją żoną królową Folią. Marzyli oni o władzy absolutnej, chcieli 

zalad plastikiem cały świat. Tymczasem na obrzeżach królestwa Freak walczył 

z plastikowymi śmieciami – było ich za dużo i ciągle pojawiały się nowe. 

Jedynym ratunkiem był recycling, jednak król Plastik nie chciał o tym słyszed. 

Przedszkolaki dowiedziały się jak ochronid świat przed nadmiarem plastiku, w 

jaki sposób można przerobid plastikowe śmieci oraz jak my, możemy zadbad 

o naszą planetę.  

 

 
 

 



 

 

 

  



Maluchy z grupy Pszczółek wybrały się 

na wycieczkę do pobliskiej piekarni            kiedy 

 Dzieci miały okazję zobaczyd jak Piekarz piecze chleb i jak się robi bułki. 

Każdy maluch same mógł zrobid  bułkę i upieczoną zabrad ze sobą. Nie zabrakło 

również degustacji.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Obchodziliśmy dzieo Dyni kiedy 

Dzieci z grupy Pszczółek wykonały wraz z rodzicami piękne dynie. Odbył się 

konkurs na najzabawniejszą dynię. 1 miejsce zajęła Dynia Marshall, 2 miejsce 

Dynia ze srebrnym kapeluszem, 3 miejsce dynia pszczółka. 

 

 

 


