
12 1

Ploteczki  
misia i  laleczki 
wrzesien 2012

Świeczki się na torcie mienią, 
obok wiśnie się czerwienią,
cudnie pachnie czekolada,

skrzy się w szklankach lemoniada,
baloniki wiszą w górze,

klaun oklasków zbiera burzę,
a to wszystko z tej przyczyny, 

dzieci mają urodziny!

     Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe wrześniowym solenizantom: 
Olivierowi Dereń, Sebastianowi Borkowskiemu, Natalii Malinowskiej 
i Zuzannie Żukowskiej. 

     

   Serdecznie zapraszamy najmłodsze Smyki w wieku od 1,5 do 3 
lat. Zapisy do żłobka trwają od 1 marca. Ilość miejsc ograniczona. 

Kontakt:
ul. Broniewskiego 9

telefon: (087) 520 36 25
telefon komórkowy: 0 694 650 282 
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     Miniony tydzień w Przedszkolu Niepublicznym Smyk upłynął pod ha-
słem „Moja droga do przedszkola”. Wszystkie przedszkolaki, zaczynając 
od tych najmłodszych i kończąc na najstarszych, uczyły się zasad ruchu 
drogowego. Smyki poznały  wszystkie zasady, które obowiązują uczest-
ników ruchu. Wiedzą już, jakie niebezpieczeństwa mogą czekać na nie 
na drodze i dlaczego znajomość znaków oraz wszystkich zasad jest taka 
ważna. Najstarsza grupa, 5-latki, umie nawet bez problemu rozpoznawać 
znaki drogowe.  

     Oprócz codziennych spacerów, pretekstem do nauki oraz utrwalenia 
nowej wiedzy było zaproszenie do przedszkola Studio Artystycznego  
KAMA, które  zaprezentowało przedszkolakom bajkę pt. „Przyjazna dro-
ga na dwóch nogach”. 

     Artyści lekko i z humorem zaprezentowali zagadnienia związane                
z bezpiecznym poruszaniem się po drodze oraz w trakcie zabawy. Jednak 
największą atrakcją dla wszystkich były odwiedziny Pana Policjanta, któ-
ry opowiedział o ogólnych zasadach ruchu pieszego. Był zaskoczony, jak 
dużą wiedzę na ten temat posiadają już nasze Smyki.  Na koniec odwie-
dzin  Pan Policjant zaprosił wszystkich do radiowozu  i to była największa 
atrakcja. Każdy mógł usiąść za kierownicę samochodu, posłuchać syreny 
policyjnej, a nawet powiedzieć coś przez radiostację. 

     Dzięki tak wielu atrakcjom, które czekały na przedszkolaków, na pew-
no każdy z nich umie bezpiecznie przechodzić przez ulicę, a także nauczy 
tego swoich rodziców i rodzeństwo. 

Anna Buraczewska

Nasza mała ślicznotka, właścicielka cud-
nych loków. Uwielbia pozować do zdjęć 
i pięknie na nich wychodzi. A biorąc 
pod uwagę warunki wizualne w przy-
szłości być może modelka lub aktorka.

Uroczy blondynek. Uwielbia karmić lal-
ki i wozić je w wózkach. Z pewnością wy-
rośnie na troskliwego i opiekuńczego tausia.

Dziewczynka, która uwielbia się przy-
tulać (szczególnie do pieluszki, bez któ-
rej nie może się obejść). Bardzo opie-
kuńcza w stosunku do innych dzieci.
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  Wszystkie Smyki już wiedzą także, co to jest  granicznik płucnik. Ten 
niezwykły porost jest wskaźnikiem czystości powietrza 
i występuje bardzo rzadko. 

     Spotkanie z granicznikiem zachęciło nas do ćwiczeń oddecho-
wych. Podczas wycieczki mieliśmy także okazję odwiedzić w za-
grodzie pokazowej największego dzikiego ssaka Europy - żubra. 
Dzieci były pod ogromnym wrażeniem majestatu króla puszczy. 
Najbardziej podobały im się jego wielkie rogi i potężna głowa. 

  Po spotkaniu z żubrem przyszedł czas na chwilę odpoczynku przy 
pysznej kiełbasce z ogniska, słodkich waflach z czekoladą oraz gorą-
cej herbacie. Ognisko zakończyło nasz pobyt w Puszczy Boreckiej. 
Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, wróciliśmy do przedszkola. Podczas 
drogi powrotnej wędrujący mikrofon zapraszał wszystkich do śpiewa-
nia piosenek i dzielenia się wrażeniami z wycieczki. Dziękujemy Ro-
dzicom i Przyjaciołom Smyka, którzy byli razem z nami na wycieczce.

Anna Buraczewska

    Przedszkole Smyk czynnie włączyło się do akcji „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”. Polega ona na propagowaniu codziennego gło-
śnego czytania dzieciom, gdyż jak wiadomo nawyk czytania i mi-
łość do książek  powstaje już w dzieciństwie. Do akcji angażujemy 
nie tylko osoby  związane bezpośrednio z dydaktyką wychowanków. 

          Naszym pierwszym gościem była pani Maja Giełazis, mama Nikoli           
z grupy 5-latków. W dobie mediów elektronicznych zaangażowanie rodzi-
ców i nauczycieli w „wychowanie do czytania” jest niezbędne. Rodzice i  wy-
chowawcy , którzy w swych domach i grupach przedszkolnych  wprowadzili 
codzienne głośne czytanie dzieciom, obserwują wiele pozytywnych zmian: 
wydłuża się przedział uwagi dzieci, rośnie ich motywacja do nauki, powstaje 

więź między dziećmi i czytającym dorosłym oraz między samymi dziećmi.

Ewa Kosińska

     Jesteśmy najmłodszą grupą w „SMYKU”. Oprócz kilku typowych 2,5-
latków są z nami jeszcze żłobkowe dzieciaczki. Mimo, iż dopiero rozpo-
czynamy nasze najpiękniejsze lata, spędzone w przedszkolu, to jesteśmy 
dzielni i codziennie z uśmiechem przychodzimy do przedszkola, by ra-
zem z panią Kasią i panią Asią bawić się, tańczyć, śpiewać i miło spędzać 
czas. 

      A w skład naszej grupy wchodzą:
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   W sobotę, 29 września 2012r., w Niepublicznym Przedszko-
lu „Smyk” obchodzone było „Święto Pieczonego Ziemniaka”. 
Dużo radości sprawiła piękna, jesienna pogoda, ponieważ moż-
na było bez żadnych przeszkód świętować na świeżym powietrzu.
 
     Z twarzami pełnymi uśmiechów dzieci wraz z rodzicami uczest-
niczyły w „kartoflanych” zawodach, zabawach ruchowych, kon-
kursach zorganizowanych przez wychowawczynie. Wspólne 
zabawy były świetną okazją aby się lepiej poznać. Zabawa była wspa-
niała. Dużo radości sprawiło stemplowanie ziemniakami oraz two-
rzenie ,,ziemniaczanych stworków”. Każdy miał oryginalne pomysły. 
Pobyt na świeżym powietrzu zrobił swoje: apatyt dopisywał zarówno rodzi-

Typowy indywidualista. Z ogromnym zacię-
ciem układa nawet skomplikowane puzzle. 
Bardzo lubi też tańczyć i śpiewać. Posiadacz 
prześlicznych, dużych, brązowych oczu.

Uśmiechnięta, radosna dziewczynka. 
Ma zawsze dobry humor, który udziela 
się całej grupie. Rozbrajająco się śmie-
je. Jest bardzo bystra i sympatyczna.

Mimo krótkiego jeszcze ‘stażu’ przed-
szkolaka, zaklimatyzowała się u nas bły-
skawicznie. Sprawia wrażenie, jakby była 
już od kilku lat w przedszkolu. Niesamo-
wita dziewczynka. Łagodna i delikatna.
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     Nasze Smyki nowy rok pryedszkolny rozpoczęły przyrodniczo 
i ekologicznie - wycieczką do Puszczy Boreckiej. Ciepło ubrane i wy-
posażone w wiedzę, jak należy zachowywać się w lesie, wyruszyły 
w podróż autobusem, dla niektórych pierwszą w życiu. Na miejscu 
czekał na przedszkolaków przyrodnik i pasjonat Puszczy Boreckiej, 
Pan Andrzej Sulej, który opowiedział o puszczańskich zwierzę-
tach i roślinach. Najciekawsza była opowieść o jeleniach i wilkach. 

     Nasze Smyki nowy rok pryedszkolny rozpoczęły przyrodniczo 

To słodka dziewczynka o pięknym uśmie-
chu. Uwielbia tańczyć i przy każdej nada-
rzającej się okazji robi to z ogromnym 
entuzjazmem. ‘Zaraża’ wszystkich swo-
im ciepłym i pogodnym usposobieniem.

Wesoły chłopczyk o prześlicznych, 
długich  rzęsach, którymi w przyszłości
oczaruje z pewnością niejedną niewiastę. Ma 
rozbrajający uśmiech.

Nasz grupowy kucharz. „Parzy” prze-
pyszną kawę, bez której nauczycielki 
nie mogłyby się obejść. Uwielbia rów-
nież śpiewać i tańczyć. Zawsze chęt-
ny do spontanicznych, radosnych zajęć.
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com,  jak i ich pociechom. Wszyscy mieli okazję skosztować pieczonej kieł-
baski oraz ziemniaczków. Furorę zrobiła zupa pomidorowa przygotowana 
przez panią kucharkę. Potrawy smakowały jak z najlepszej kuchni świata! 

  Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas, przyniósł 
wszystkim wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń.

Katarzyna Chmielewska

Prześliczny blondynek. Zaczął właśnie 
z upodobaniem powtarzać wszystko co 
usłyszy. Zapalony sportowiec. Uwielbia 
biegi. Może kiedyś zostanie lekkoatletą.

Cudowna blondyneczka o zniewalającym 
uśmiechu. Zawsze pogodna i radosna. 
Typowa „mama” zajmująca się z ogrom-
ną troskliwością wszystkimi lalkami. 

Kruszynka o zniewalającym charakterku. 
Wie czego chce, i za wszelką cenę dąży 
do postawionego sobie celu. W przy-
szłości najprawdopodobniej będzie pia-
stować jakieś stanowisko kierownicze.


