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Gazetkę opracowała - 

Ewa Kosińska 

   W dniu 27 stycznia odbył się w naszym żłobku długo wy-

czekiwany bal karnawałowy. Ponieważ był to bal, na który 

wypadało się przebrać, to rodzice przygotowali piękne stro-

je dla swoich pociech. Na parkiet wyszły więc zaczarowane 

postaci z bajek i nie tylko. Wystrój sali wprowadził dzieci 

w radosny nastrój i zachęcał do wspólnej zabawy i tańców. 

Na dzieciaczki czekał również słodki poczęstunek. A.P.                                                        

   

Ploteczki misia i laleczki  

Styczeń  2016 

Wydarzenie miesiąca  

Dzień Babci i Dziadka 



  W miesiącu styczniu są jedyne dwa dni w roku, kiedy każ-

demu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto na-

szych kochanych babć i dziadków. Każda grupa dzieci z 

przedstawiła swój program artystyczny, a dwie z nich spe-

cjalnie dla swoich ukochanych dziadków... poczekały z ja-

sełkami. Szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w 

wykonaniu swoich wnucząt. Dumni dziadkowie ze wzrusze-

niem podziwiali  występy milusińskich, a przedszkolaki  
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  Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynno-

ścią prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie po-

trzeby emocjonalne dziecka. Czytanie jest łatwe, nie wyma-

ga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania,. Nauczy-

cielki codziennie czytają dzieciom ulubione bajki, baśnie, 

opowiadania i wiersze, których słuchanie umila przedszkola-

kom pobyt w przedszkolu. Pierwszym z zaproszonych rodzi-

ców była mama Kamila, pani Ania, która zasłuchanym dzie-

ciom przeczytała bajkę pt.: „Złotowłosa i trzy misie”. Dzieci 

po wysłuchaniu bajki, chętnie odpowiadały na pytania pani 

Ani i wręczyły jej dużą czekoladę.                      E.Kosińska                                                           
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   W styczniu dzieci wykazały się dużą wyobraźnią i pomy-

słowością. Chociaż za oknem śnieg już stopniał my w przed-

szkolu mamy całą gromadę bałwanków. Największy z nich 

to bałwan z kawałków watoliny, które przyniosła mama Oli 

z grupy Krasnoludków. Inne są powycinane z kolorowych 

kartek, kubeczków plastikowych, namalowane farbkami, 

jeszcze inne powstały z masy solnej. Bałwanki są wspaniałą 

dekoracją przedszkola i nawet kiedy zrobi się cieplej, one 

zostaną z nami.                                                     E.Kosińska 

odważnie reprezentowały swoje umiejętności. Oprócz wy-

stępów dzieci, i własnoręcznie zrobionych upominków oraz 

słodkiego poczęstunku, dziadkowie brali udział w przygoto-

wanych konkursach, zabawach przy muzyce i w licznych 

konkurencjach. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała. 

Podziękowaniom ze strony gości nie było końca.E.Kosińska                                                       
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Dzieci ze Smyka wraz z wychowawczyniami 

wspólnie postanowiły sprawić choć odrobinę rado-

ści swoim rówieśnikom na Ukrainie. Zanim została 

ogłoszona akcja pomocy, panie prowadziły rozmo-

wy z dziećmi na temat istoty i ważności umiejętno-

ści dzielenia się z potrzebującymi. Wszyscy lubimy 

otrzymywać prezenty. Dzieci dowiedziały się, że i 

muzyki, panie wprowadziły w radosny nastrój i zachęcały 

wszystkich do wspólnej zabawy. Na sali podczas pląsów 

wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mi-

mo chwilowego zmęczenia. Wspólna zabawa przyniosła 

wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym 

celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaan-

gażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów, a 

pani Ani Stasiak za słodki poczęstunek. Kolejny bal karna-

wałowy już za rok.                                            K.Adamczyk                                                



   Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zaba-

wą. Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień nie-

zwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest 

atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wie-

lu przeżyć i radości. Tak też było u nas. W dniu 12 stycznia 

w grupie „Jagódki” odbył się bal karnawałowy. Dzieci 

przebrane były za  bohaterów znanych bajek, w salach 

przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, ry-

cerzy, piratów i policjantów. W pierwszej kolejności dzieci 

miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz 

zdjęć indywidualnych. Następnie przy dźwiękach wesołej 
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one mogą pomóc i ofiarować komuś potrzebującemu 

radość i sprawić, że uśmiech zagości na jego twa-

rzy.   Akcja zbierania darów dla maluchów na Ukrai-

nie nie trwała długo. Do przedszkola dzieci przynosi-

ły różne rzeczy: zabawki, odzież, książki, gry eduka-

cyjne. Wszystkim dzieciom, ich rodzicom i dziad-

kom z całego serca dziękujemy za pomoc. Okazane 

dobro zawsze do nas wraca i to często podwójnie.                 

                                                         K. Chmielewska 
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Czyż to nie wspaniale zabawić się w prawdziwego cukier-

nika? W miesiącu styczniu w naszym przedszkolu rozpo-

czął się tydzień kulinarnych eksperymentów. Dzieci z grupy 

„Słoneczek” i „Krasnoludków” pod kierunkiem swoich pań 

przygotowały pyszny blok czekoladowy. Ten smak pewnie 

większość zna i pamięta z dzieciństwa. :)  
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Mali cukiernicy poczęstowali słodkościami swoich kocha-

nych dziadków w dniu ich święta. Dzieci  z grupy „Jagódki”  

również z zaangażowaniem i chęcią wykonywały galaretkę 

owocową z bitą śmietaną. Był to słodki dodatek do wspania-

łego balu karnawałowego.                              Ewa Kosińska                                                                                                  


