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Idzie misio...Idzie słonik... 

Idzie lalka...No i konik... 

Wszyscy razem z balonami 

Z najlepszymi życzeniami 

Bo to dzień radosny wielce 

Masz już jeden roczek więcej! 

 

 

 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA DLA PAŹDZIERNIKOWYCH 

JUBILATÓW: 

ANTONINY SŁYSZEWSKIEJ I KAROLINY JANKOWSKIEJ. 

OGŁOSZENIA 

1. Nasze przedszkole pojawiało się na facebooku, gdzie 

znajdziecie zawsze najświeższe informacje z życia 

przedszkola. Zachęcamy wszystkich do zaglądania, ko-

mentowania, oceniania. 

2. W listopadzie planujemy z naszymi Smykami wyciecz-

ki do różnych zakładów pracy. Jeżeli istnieje możli-

wość odwiedzenia Waszych miejsc pracy, kochani Ro-

dzice, będziemy bardzo wdzięczni za zaproszenie 

(propozycje przyjmują nauczycielki  grup). 

3. Wszyscy wiemy, jak ważna, a zarazem trudna jest na-

uka czytania dla dzieci, dlatego pragniemy wprowadzić 

w naszym przedszkolu naukę czytania METODĄ DO-

MANA już od naszych najmłodszych Smyków. Więcej 

informacji na ten temat w następnym numerze. 

OPRACOWAŁA: 

ANNA BURACZEWSKA 
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Ploteczki misia i laleczki 
Październik 2012 
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Piątek, 12 października, w naszym przedszkolu był dniem szczegól-

nym dla każdego przedszkolaka. Już od samego rana czuło się niezwy-

kłą atmosferę tego dnia. Każdy maluch nucił pod nosem piosenki i po-

wtarzał wierszyki. Wszystko przez to, że popołudniu miało odbyć się 

pasowanie na przedszkolaka. W końcu nadeszła ta podniosła i długo 

oczekiwana przez wszystkich chwila. Dzieci odświętnie ubrane zapre-

zentowały montaż słowno-muzyczny przygotowany specjalnie na ten 

dzień. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami od wszyst-

kich zgromadzonych gości. Następnie nadszedł czas na najważniejszy 

moment popołudnia. Smyki w specjalnych czapeczkach ustawiły się w 

rzędzie i za pomocą magicznego ołówka każdy z nich został pasowany 

na prawdziwego przedszkolaka. Dzieci otrzymały również dyplom 

upamiętniający tą ważną chwilę. Na zakończenie spotkania wszystkie 

dzieci zaśpiewały piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek…”, bo tego 

dnia zostały  prawdziwymi przedszkolakami, którzy „nie grymaszą i 

nie płaczą..”. 
Anna Buraczewska 

„My Smyki przyrze-
kamy, 

nie grymasić i nie 
szlochać. 

Zawsze swoje panie 
kochać, 

grzecznie bawić się i 
fikać, 

z talerzyka wszystko 
zjadać 

i porządnie się zacho-
wać 

Od dziś zawsze być 
zuchami 

i dobrymi kolegami” 
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OLIVIER 

Inteligentny i pracowity 

chłopiec. Chociaż ma do-

piero 4 lata swoją wiedzą 

zagiąłby niejednego 5-

latka. Uwielbia zadawać 

pytania na każdy temat i 

zawsze oczekuje wyczer-

pującej odpowiedzi.  

LUIZA 

Nasz najmłodszy krasnoludek. 

Zawsze chętna do zabawy, śpie-

wu i prac plastycznych. Ciągle 

wymyśla nowe zabawy i nikt się 

z nią nigdy nie nudzi. Swoją ra-

dością i optymizmem zaraża 

wszystkich dookoła.  

KRZYSZTOF 

Lubi rozmawiać z każdym i 

na każdy temat. Przejawia 

talent budowlany, z kloców 

potrafi wyczarować praw-

dziwe cuda: garaże, statki 

kosmiczne czy zamki. 

CIĄG DALSZY W NASTĘPNYM NUMRZE 
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LILIANA 

Zawsze uśmiechnięta i 

wesoła dziewczynka z 

uroczymi dołeczkami. 

Wszyscy się z nią z chęcią 

bawią, ponieważ ma gło-

wę pełną wspaniałych po-

mysłów na nowe zabawy. 

WIKTORIA 

Wesoła i miła dziewczynka, która 

nie rozstaje się ze swoja ukocha-

ną kaczuszką. Lubi śpiewać, tań-

czyć i malować. Może w przy-

szłości rozwinie któryś z tych ta-

lentów i zostanie sławną artystką.  

KUBA 

Chłopiec mądry i chłonny 

wiedzy. Posiada niezwykłą 

pamięć (zapamiętuje pio-

senki i wiersze szybciej niż 

reszta grupy). Uśmiech nig-

dy nie znika z jego buzi.    
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KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ… NIE ŚMIECĘ! 

Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – 

Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i 

Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Dnia 24 września  Przedszkole 

Niepubliczne Smyk po raz kolejny przyłączyło się do akcji. Dla ma-

łych Smyków zostały zorganizowane zajęcia dotyczące problemu za-

śmiecania Ziemi oraz quizy i konkursy nt. segregacji odpadów.  Przed-

szkolaki wyposażone w rękawice ochronne oraz worki na śmieci z 

ogromnym zaangażowaniem  sprzątały teren wokół przedszkola. Po-

zbierane odpady zostały posegregowane  i wyrzucone  do odpowied-

nich kontenerów. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświad-

czenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami. 

Ewa Kosińska 
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W dniach 8-12 października 

w naszym Przedszkolu odbył 

się tzw. Tydzień Zdrowej 

Żywności. W tych dniach na-

sze Smyki poznawały zasady 

zdrowego żywienia. Każdego 

dnia pojawiało się mnóstwo 

surowych warzyw i owoców 

w jadłospisie (zresztą nie tyl-

ko podczas tego tygodnia, ale 

ZAWSZE serwujemy dzie-

ciom owoce i warzywa do 

każdego posiłku).  

Zwieńczeniem tego tygodnia 

było Święto Soku, które mia-

ło charakter bardzo uroczy-

sty. Podczas tego Święta od-

były się „Urodziny Marchew-

ki”, na które zaproszono 

wszystkie warzywa i owoce. Dzieci mogły obejrzeć inscenizację wier-

sza Jana Brzechwy „Na straganie”, przygotowaną przez Panie nauczy-

cielki z naszego przedszkola. Była też warzywno-owocowa DYSKO-

TEKA, na której bawiliśmy się wyśmienicie. Na koniec naszego Świę-

ta dzieci własnoręcznie przygotowywały pyszny i zdrowy sok z suro-

wych warzyw i owoców, którego podstawą była oczywiście marchew-

ka. Potem była degustacja tego zdrowego soczku, który  wszystkim 

dzieciom wyjątkowo smakował.  

 

Nasze Smyki już wiedzą co jest zdrowe, a co nie. A Wy? 
Joanna Daniłowicz 

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wspaniałe owoce i warzywa.   
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Zdjęcia z zajęć znajdują się na płycie dostępnej w przedszkolu, jak i na 

chomiku, po zalogowaniu i  wpisaniu hasła podanego podczas zajęć.  

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie grupy zabawo-

wej. Zajęcia odbywają się w co drugi czwartek miesiąca.  

Polecamy także blog o naszej grupie zabawowej: 

 http://grupazabawowa.blogspot.com/  

 

W poniedziałek 22 października najstarsza grupa Stokrotek zo-

stała zaproszona do sali integracji sensorycznej, która mieści się w 

Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Armii Krajowej. Ależ 

to była zabawa. To praw-

dziwe doświadczanie 

światła. Sala przywitała 

nas muzyką relaksacyjną  

i  grą kolorowych świate-

łek na ścianach i suficie. 

Najwspanialsza zabawa 

odbywała się w baseniku 

pełnym piłeczek. Praw-

dziwe czary umożliwił 

magiczny warkocz świa-

tłowodów w lustrzanej 

kabinie. Odpoczynek za-

pewniało łóżko wodne, które kołysało jak  okręt na morzu. Sala prze-

pełniona jest mięciutkimi klockami do brykania. Dziękujemy pracow-

nikom ŚDS za umożliwienie nam przeżycia tak wspaniałych wrażeń. 

To był niezwykły dzień. 

http://grupazabawowa.blogspot.com/
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,,W czasie deszczu dzieci się nudzą..." Poważnie? Chyba tylko w pio-

sence, bo w naszej grupie zabawowej wiemy jak umilić te jesienne sło-

ty. Czwartek (04.10.2012) rozpoczął  nowy, powakacyjny sezon mno-

żenia radości w naszej grupie zabawowej. Rozpoczęliśmy jak zwykle 

od przywitania każdego Szkraba miłą piosenką. Następnie, dzięki po-

mysłowi i inicjatywie Pani Kasi, bawiliśmy się lepiąc przeróżne figur-

ki z masy solnej. Zdobyliśmy także umiejętność samodzielnego zrobie-

nia takiej masy w domu. Ta świetna zabawa tak nas pochłonęła, że do-

piero burczenie w brzuszkach przypomniało nam, że czas na przeką-

skę. Umyliśmy, więc rączki i usiedliśmy do uczty. Banany, winogrona, 

maliny, placuszki, makaron... mmm pycha! Następnie przeczytaliśmy 

bajeczkę o zwierzątkach i dowiedzieliśmy się, ż w różnych krajach 

wydają one inne odgłosy…. Fascynujące! To była świetna zabawa!  

P. Joanna Grześ, mama Lidii 

 

W październiku odbyły się jeszcze dwa spotkania grupy zabawowej, 

na których dzieci poznały super zabawy z wykorzystaniem wody. Na 

pierwszym puszczały statki z papieru oraz łupin orzecha, a na drugich 

odbyły się wyścigi kolorowych statków (nakrętek po butelkach). Zaba-

wa była znakomita.  
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Gdy jesienią opadają z drzew liście i owoce,  robi się smutno, jest 

chwila przygnębienia i smutku, potem chwila zimowej ciszy, ale jak-

że pełnej uroku. Wiosną, gdy przyroda się odradza, uświadamia lu-

dziom, że życie wprawdzie się zmienia, ale nigdy nie kończy. Drze-

wo jest nadzieją istnienia. 

Od kilku lat w dniu 10 października w Polsce obchodzony jest Dzień 

Drzewa, organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, placówki 

oświatowe i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzona jest 

akcja sadzenia drzew oraz towarzyszy jej program edukacji ekolo-

gicznej. Celem programu Święto Drzewa jest zainspirowanie mło-

dych ludzi do podejmowania lokalnych działań proekologicznych 

dotyczących sadzenia i ochrony drzew. 
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Przedszkolaki ze Smyka dbają o ekologię. Chodząc ulicami osiedla i 

skandując proekologiczne hasła, brały udział w Sprzątaniu Świata. 

Starsze Smyki na zajęciach poznały budowę drzewa, zapoznały się z 

warunkami, jakie muszą być spełnione, aby drzewo mogło wyrosnąć, a 

z materiałów ekologicznych zrobiły piękne drzewka. 29 września dzie-

ci posadziły także drzewko podczas „Święta Pieczonego Ziemniaka”, a 

sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka, 

który docenia znaczenie zieleni w codziennym życiu. 

         Ewa Kosińska 

 

Jesień jest jedną z najpięk-

niejszych pór roku, ze 

względu na bogactwo kolo-

rów, jakie nas otacza. Je-

sień dostarcza nam ogrom-

nej ilości skarbów,  które 

można w ciekawy sposób 

wykorzystać do pracy 

z dziećmi. Nasze przedszkolaki bardzo lubią jesienne wycieczki i spa-

cery, podczas których zbierają owoce dębu, kasztana, jarzębiny, kolo-

rowe liście, drobne kawałki kory i mchów. Po przyjściu do przedszko-

la dzieci oglądają zebrane skarby, porównują kto ma więcej, przelicza- 
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ją, a następnie układają i segregują w kąciku przyrody. Niektóre skar-

by przynoszą z domu, tj : pestki dyni, słonecznika, suszki, orzechy lub 

ich łupiny. Wszystkie zgromadzone skarby wykorzystujemy do wyko-

nania różnorodnych przestrzennych i płaskich prac plastycznych, które 

są doskonałym sposobem pobudzania wyobraźni. 

Zachęcamy wszystkich do tworzenia z waszymi pociechami różnych 

cudaków z jesiennych skarbów. Oto kilka propozycji, co można wy-

czarować z kasztana, żołędzia czy jarzębiny. Życzmy miłej zabawy 

przy wspólnej twórczej zabawie.  

                                                                                     Katarzyna Adamczyk 


