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„Ciepłe rękawiczki i wełniany sza-
lik, białej, mroźnej zimy nie boję
się wcale!”. W tym roku zima
długo kazała na siebie czekać, ale
kiedy już przyszła to pokazała na
co ją stać! Sypnęła śniegiem
i mrozi, że ho, ho!. Ponieważ
długie spacery na razie nie
wchodzą w rachubę proponujemy
Państwu lekturę kolejnego numeru
naszej gazetki. Powspominamy
w niej uroczystości przedszkolne
i wyprawę na konie. Pokarzemy
jak w prosty sposób pobawić się ze
swoim dzieckiem, zachęcimy do
czytania oraz do udziału
w różnego rodzaju przedsięwzię-
ciach organizowanych na terenie
Warszawy z myślą o Was drodzy
rodzice. Od razu na wstępnie prag-
niemy podziękować pani Karolinie

Radwan za chęć współpracy z ze-
społem redakcyjnym i podzielenie
się z nami wrażeniami z wyjazdu
do stadniny koni. Zachęcamy po-
zostałych rodziców do wspólnego
tworzenia naszej gazetki. A teraz
trzymajmy się ciepło, i oby do
wiosny..!

••• Życzymy przyjemnej lektury
Zespół Redakcyjny



2 Nasze Przedszkole

Dzień 17 listopada 2011 r. to szczególnie ważna data
w historii naszego przedszkola. W tym bowiem dniu
świętowaliśmy jubileusz 40-lecia placówki, podczas

którego nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby przed-
szkola. Po 13 latach funkcjonowania na warszawskim Gocła-
wiu, 26 września 2011 r. przedszkole rozpoczęło swoją działal-
ność w budynku przy ul. Kobielskiej 5 na Grochowie.

Program ponad dwugodzinnej uroczystości obejmował m.in.
powitanie zebranych gości przez Dyrektor przedszkola Panią
Dorotę Puławską. Swoją obecnością zaszczycili nas:

– Pan Jarosław Karcz – zastępca burmistrza Dzielnicy Praga
Południe;

– Pani Maria Walczuk – naczelnik w Biurze Edukacji;
– Pani Anna Nowak – reprezentująca Mazowieckiego Kura-

tora Oświaty;
– Pani Lilla Osmycka – główna specjalistka w Wydziale Oś-

wiaty;
– pracownicy DBFO – Panie: Dorota Kruk, Jadwiga Jarosie-

wicz, Aleksandra Giemza, Małgorzata Orlicka;

– Pan Marcin Kluś – przewodniczący Rady Dzielnicy Praga
Południe;

– pracownicy Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Dzielnicy
Praga Południe Panowie: Mariusz Czyż i Krzysztof Nalazek;

– Pani Ewa Ochenduszko – wiceprezes Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego;

– Ks. Adam Szkópa – proboszcz parafii Nawrócenia Św. Pa-
wła Apostoła;

– Ks. Andrzej Kowalski – wicedyrektor Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej i duszpasterz niepełnosprawnych;

– Pani Danuta Piątkowska – była Dyrektor naszego przed-
szkola, która w latach 1983 – 1998 pełniła tę funkcję;

– Pani Ewa Kulesza – profesor Akademii Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie;

– Panie Lidia Klaro-Celej i Małgorzata Narożnik – doradcy
metodyczni;

– Pani Krystyna Aniszewska – przez wiele lat pełniąca funkcję
doradcy metodycznego;

– Dyrektorzy warszawskich szkół, przedszkoli, poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, dzieci i ich rodzice.

Po uroczystym powitaniu gości pani Dyrektor przedstawi-
ła cele działalności naszej placówki oraz wskazała na zmiany,
jakie nastąpiły w infrastrukturze budynku, by dostosować go
do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Przy wejściu do przed-
szkola został wybudowany podjazd oraz winda; obecnie nasze
dzieci mogą korzystać z dużego dobrze zagospodarowanego
ogrodu, który znajduje się bezpośrednio przy przedszkolu;
przy każdej sali zajęć są łazienki. W placówce została przygo-
towana dodatkowa sala, w której w przyszłości – mamy na-
dzieję – edukację przedszkolną rozpoczną nowi wychowanko-
wie. Po tych zmianach jedno jest pewne – dzięki nowej inwe-

Z życia przedszkola
Uroczyste otwarcie nowej siedziby przedszkola
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do obejrzenia pomieszczeń placówki. Zarówno goście jak
i najmłodsi gospodarze przedszkola opuszczali je z uśmiechem
na twarzy, co jest dowodem na to, że zabawa była przednia!

••• Beata Dziewięcka

Wyprawa na konie
aby poznać się lepiej z dziećmi, ich rodzinami i naszymi wspaniałymi

Paniami z przedszkola.

Wyjazd został zaplanowany na 26-go listopada, wszyscy czekaliś-

my na upragniony śnieg. Niestety, ku naszemu rozczarowaniu w tym

roku śnieg nie spadł, była dość wietrzna i chłodna aura, ale pomimo

tych niedogodności nie mogłem się doczekać co zobaczę i kogo spot-

kam w Okuniewie, pod Warszawą, w stadninie koni.

Po przyjeżdzie na miejsce byłem nieco onieśmielony, bo nie zna-

łem wielu osób i miejsce też było mi obce. Na szczęście mogłem

przyjechać ze swoim bratem, który dodawał mi otuchy. Na miejscu

były również moje kochane Panie, począwszy od Pani Dyrektor

Doroty, następnie Pani Agata, Monika, Marta i Elżbieta. Były też

moje koleżanki i koledzy z innych grup wraz ze swoim rodzeństwem

i rodzicami.

Na początku, po krótkiej chwili zapoznawania się i grzebania pa-

tykami w ognisku, udaliśmy się całą grupą do stajni. Tam też mieliś-

my okazję zobaczenia jak mieszkają, co jedzą i jak spędzają swój dzień

konie. Byłem zachwycony ich wielkością, przyjazną miną, delikatną

sierścią, parskaniem, chrapaniem i łaskotaniem językiem kiedy ich

dotykałem. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o koniach i ich

życiu, a nawet tego, że możemy sobie kupić lub raczej poprosić rodzi-

stycji dzieci będą miały naprawdę komfortowe warunki do
nauki i zabawy.

Pani Dyrektor ponownie podziękowała tym wszystkim, któ-
rzy okazali swoją pomoc i wsparcie podczas urządzania nowych
pomieszczeń. Przeprowadzka odbyła się bowiem już w trakcie
trwania roku szkolnego, gdy do przedszkola uczęszczały dzieci.
Wiele czasu i dodatkowej pracy przy porządkowaniu i zagospoda-
rowaniu pomieszczeń poświęcili pracownicy przedszkola oraz ro-
dzice. Szczególnym zaangażowaniem wykazały się Panie: Maria
Jaczewska, Agnieszka Ratkiewicz, Ewa Adamczyk, Dorota Kac-
przyk oraz Panowie: Sławomir Adamczyk, Artur Jędrzejewski
i Tomasz Żebrowski.

Następnie głos zabrali m.in.: Pan Jarosław Karcz, Pani An-
na Nowak, Pani Ewa Kulesza, Pani Agnieszka Ratkiewicz. Na-
sze przedszkolaki otrzymały mnóstwo upominków, które zos-
tały przekazane do poszczególnych grup. Ks. proboszcz Adam
Szkópa poświęcił budynek przedszkola, a chwilę potem nastą-
piło uroczyste przecięcie wstęgi. W tej ważnej czynności Ale-
ksandrowi Adamczykowi z grupy żółtej, towarzyszyli wybrani
goście. Przedszkolaki przygotowane przez Panią Ewę Rybar-
czyk przedstawiły program artystyczny, zapraszając zebranych
do świata muzycznych improwizacji. Po występach Pani Dy-
rektor Dorota Puławska zaprosiła uczestników uroczystości

Cześć!

Mam na imię David. To mój pierwszy rok w przedszkolu. Nie

znam jeszcze wszystkich koleżanek i kolegów dlatego kiedy mama

powiedziała mi o planowanym wspólnym zimowym kuligu oraz jeź-

dzie konnej bardzo się ucieszyłem. Pomyślałem, że to świetna okazja
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ców aby to oni nam kupili konia, a on może mieszkać w Okuniewie

czekając na nasz przyjazd. Tak, możemy mieć swojego konia!

Po obejrzeniu stajni czekała już na nas bryczka! Każdy mógł się

nią przejechać. Musiałem chwilę poczekać na swoją kolej, a potem już

tylko się śmiałem i machałem wszystkim z pędzącego pojazdu. Do-

wiedziałem się również, że dąb, który stoi na środku wybiegu dla ko-

ni ma około 200 lat i jest wpisany na listę chronionych jako zabytek.

Nie omieszkałem skorzystać z okazji i zrobić drugą rundkę z Panią

Moniką, kiedy to mama poszła nakarmić mojego brata.

Ale cóż to była za niespodzianka kiedy mama zgodziła się aby po-

jeździł w siodle! Ha! Tego się nie spodziewałem i troszkę się bałem,

bo ten nasz koń był bardzo wysoki, a ja zasiadłem na samym szczycie

jego grzbietu. Dobrze, że miałem kask na głowie i ciepłą dłoń Pani

Marty w pobliżu! Było super. A tak wogóle to konie bardzo mi się

spodobały. A zwłaszcza ich ogony! Takie miękkie i ruszajace się! Ma-

ma stale mówiłam, żebym nie podchodził zbyt blisko, bo koń może

kopnąć, ale tym razem się udało i koń nic mi nie zrobił.

No, ale po takich emocjach bardzo zgłodniałem. Mój brat już

zjadł i nadal grzebał patykiem w ognisku lub biegał za kotami, a ja

mogłem delektować się chrupiącymi kiełbaskami upieczonymi na

grillu, chlebem i ciastem. Wszystko popiłem herbatą i starałem się in-

tegrować z koleżankami!

Przed samym powrotem do domu Pani Dorota obdarowała nas

wszystkich zabawkami w postaci klocków lego i misiami.

To był wspaniały dzień, pełen nowych wrażeń i doświadczeń. Ma-

ma do dziś nie wyprała mojej kurtki, a zapach dymu z ogniska przy-

pomina nam wszystkim o przygodzie z końmi.

Może uda mi się w przyszłym roku samodzielnie dosiąść konia

i pogalopować z przyjacielem po wybiegu w Okuniewie.

Do następnego razu, w nadzieji, że będzie nas więcej!

••• David Seeletso
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Mikołajki

WMikołajkowy poranek do Naszego Przedszkola przyszedł ta-

jemniczy list. Był zwinięty w rulon i miał dużą czerwoną ko-

kardę. Nauczycielki z grupy niebieskiej zaprosiły wszystkie dzieci na salę

gimnastyczną, aby każdy mógł uczestniczyć w uroczystym odczytaniu

listu. Czerwoną wstążkę ściągnął Łukasz z grupy żółtej, po czym na

chwilę wszyscy zamilkli i z wielkim zaciekawieniem czekali na przeczy-

tanie listu. Okazało się, że to list od Świętego Mikołaja! Na buziach

przedszkolaków pokazał się uśmiech. W liście Święty Mikołaj pozdro-

wił serdecznie wszystkich i obiecał, że nas odwiedzi, jeśli wykonamy

kilka zadań. Nie mogliśmy się doczekać przybycia tak wspaniałego goś-

cia, dlatego szybko zabraliśmy się do pracy. Jako pierwsza swoje zada-

nie wykonała grupa pomarańczowa, a było to pokonanie toru prze-

szkód. Odważne maluchy musiały przejść przez obręcz owiniętą łań-

cuchem choinkowym, a następnie na deskorolce okrążyć małą choinkę.

Do kolejnego zadania przystąpiła grupa niebieska. Miała przygotować

tron dla Świętego Mikołaja. Przedszkolaki przykryły krzesło białą

płachtą i przyczepiły do niej różnobarwne gwiazdki. Tron wyglądał olś-

niewająco. Następnie przyszła kolej na grupę zieloną, której zadaniem

było zrobić porządek w worku Mikołaja. Zarówno samochody jak i piłki

znalazły swoje miejsce w odpowiednich koszach. Zadaniem grupy żółtej

było zbudowanie komina z dużych plastikowych klocków. Starszaki za-

danie to wykonały szybko i z ogromną przyjemnością. Gdy wszystkie

prośby zostały spełnione, postanowiliśmy zrobić dla Świętego Mikołaja

prezent. Każdy przedszkolak zrobił kulkę z folii aluminiowej i zaczepił

ją do sznurka. Powstał bardzo długi i okazały łańcuch choinkowy. Nagle

usłyszeliśmy dźwięk dzwoneczków, a w drzwiach ukazał się Święty Mi-

kołaj. Gość wywołał uśmiech i zdziwienie na twarzach przedszkolaków.

Każdy miał okazję przywitać się z Mikołajem, usiąść na kolanach, po-

ciągnąć za brodę i otrzymać słodki podarunek. Nasza radość była

ogromna, ale szybko nadszedł czas rozstania. Pomachaliśmy Świętemu

Mikołajowi ręką na pożegnanie i przesłaliśmy moc całusków. Ach co to

był za dzień, pełen wrażeń i emocji.

••• Emilia Dybiec i Iwona Szynkielewska
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Spotkanie z Mikołajem

Nadszedł grudzień, a razem nim otoczyła nas świąteczna atmo-

sfera. Każdy zaczyna spoglądać w niebo wypatrując śniegu

i przygotowuje się do świąt. Dzieci natomiast czekają na to co dla nich

najważniejsze czyli prezenty, a najlepiej prezenty od Świętego Miko-

łaja. Takie właśnie spotkanie z Mikołajem miało miejsce w naszym

przedszkolu 15 grudnia.

Dzień zaczął się normalnie jak każdy inny, lecz już po śniadaniu

można było odczuć, że zdarzy się coś niesamowitego. Wszyscy zebra-

liśmy się w dużej, udekorowanej sali, gdzie w rogu stała pięknie ubra-

na choinka. Zostaliśmy przywitani przez pomocników Świętego Mi-

kołaja, którzy poinformowali o tym, że z powodu braku śniegu tym ra-

zem, wyjątkowo Mikołaj przyleci do nas samolotem. Jednym z jego

pomocników była pani ubrana na biało z wielkim rogiem na głowie

i długimi włosami na butach. Zaproponowała, abyśmy zadzwonili do

Mikołaja i zaprosili go nas. Na ochotnika zgłosił się Piotruś Zarzyc-

ki, który dzielnie rozmawiał z Mikołajem przez wielką słuchawkę.

Następnie drugi pomocnik, ubrany w czarny garnitur ze skrzydłami

i z kapeluszem na głowie, poprosił wszystkich na środek sali i nauczył

nas tańca, którym mieliśmy przywitać Mikołaja. Puszczona przez nie-

go piosenka była bardzo wesoła, więc wszyscy razem naśladowaliśmy

pokazane nam ruchy świetnie się przy tym bawiąc.

Po tym energicznym tańcu Biała Pani i Elegancki Pan wskazali

nam leżące pod choinką małe paczuszki. Po chwili okazało się, że

znajdują się w nich zadania, które musimy wykonać.

Jednym z nich był wyścig. W drużynie reniferów znaleźli się: Łu-

kasz, Szymon, Aleksander i Hubert, a w drużynie Mikołajków: Mar-

cel, Marcin, Dominika i Maksymilian. Zadaniem dzieci było zanieść

worki w określone miejsce i wrócić do drużyny. Cała sala głośno ki-

bicowała obu grupom wykrzykując imiona swoich kolegów i koleża-

nek. Konkurencje wygrała drużyna reniferów. Radości i szczęściu nie

było końca.

Następnie, po raz kolejny, wszyscy zostaliśmy zaproszeni na śro-

dek sali, aby przystąpić do drugiego zadania. Szybko podzieliliśmy się

na dwie grupy. Naszym zadaniem, tym razem, było przeciąganie liny.

Dorośli i dzieci stanęli po dwóch stronach liny i mocno za nią ciągnę-

li wierząc w swoje zwycięstwo. Ostatecznie był remis, gdyż wszyscy

byli bardzo silni i nie dali wygrać drużynie po przeciwnej stronie.

Nagle nad naszymi głowami można było usłyszeć głośny odgłos

lecącego samolotu. Okazało się, że właśnie w tym momencie nadle-

ciał Święty Mikołaj. Nasz oczekiwany gość wszedł do sali i zaczął wi-

tać się z każdym dzieckiem po kolei, a my śmiało tańczyliśmy nasz

powitalny taniec. Wszystkie dzieci ujrzawszy Mikołaja bardzo się ucie-

szyły i podbiegły szybko do niego chcąc go dotknąć. Mikołaj usiadł na

przygotowanym specjalnie dla niego krześle i poprosił przedszkola-

ków aby usiadły na podłodze. Na pytanie czy były grzeczne chórem

odpowiedziały, że oczywiście! Usłyszawszy taką odpowiedź Mikołaj

sięgnął po prezent leżący obok niego i zawołał pierwsze dziecko. Każ-

de z dzieci pochodziło do Świętego Mikołaja, odbierało z radością

swój prezent i uśmiechało się do zdjęcia, które zostało zrobione na pa-

miątkę spotkania z Mikołajem.

••• Justyna Wichańska
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Dnia 23.01 od rana wielkie poruszenie w całym Przedszkolu.

Tuż po śniadaniu wszystkie przedszkolaki z pomocą swoich

Pań przebrały się w piękne stroje i z niecierpliwością oczekiwały go-

ści. Od godziny 9.15 dzwonek przedszkolny nie przestawał dzwonić.

To Babcie, Dziadziusiowie oraz rodzice przedszkolaków przybywali

licznie na uroczysty Bal Karnawałowy połączony z Dniem Babci

i Dziadka. Bal odbył się w Sali gimnazjum przystrojonej serduszkami

i balonami. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń. Dzieci zagrały na

klawesach do piosenki „Riki tan dla Babuni kwiatki mam”, przesła-

ły dziadkom słodkie całusy. Pani Dyrektor w imieniu wszystkich dzie-

ci złożyła dziadkom najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyśl-

ności, a potem zaśpiewaliśmy gromkie „Sto lat”. Następnie dzieci za-

prosiły Babcie i Dziadków do tańca. Wspólnie zatańczyli pierwszy ta-

niec „Bal w przedszkolu dzisiaj”, a potem nadszedł czas na „tańce,

hulanki i swawole”. Wszyscy bawili się znakomicie. Tańce przerywa-

ne były konkursami przygotowanymi przez Panią Martę. Można by-

ło miedzy innymi wykazać się celnością przy zbijaniu kręgli, zręczno-

ścią w łowieniu rybek lub łapaniu do siatki kolorowych motyli. W cza-

sie balu trwało głosowanie na Króla i Królową balu. Około godziny

11 dzieci zaprosiły gości do swoich sal na uroczysty poczęstunek. By-

ło picie i pyszne pączki oraz wręczenie prezentów przygotowanych

przez przedszkolaki i ich Panie nauczycielki. Po odpoczynku wszyscy

wrócili do Sali Balowej. Znów rozpoczęła się zabawa. W przerwie

Pani Dyrektor ogłosiła wyniki głosowania: Królową Balu została

Blanka, a Królem Arturek. Odbyła się uroczysta koronacja oraz ta-

niec pary królewskiej. Bal zakończył się wspólna pamiątkową foto-

grafią. Dziękujemy Pani Ani za dekoracje, Pani Marcie za konkursy,

Pani Ewie za oprawę muzyczną, Państwu Mołotkiewiczom za pyszne

pączki i wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę. Zapraszamy zno-

wu za rok!!!

•••Ewa Rybarczyk i Marta Piechowska

Bal karnawałowy
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Pobawmy się razem

Zabawy z gliną

Jak co roku zima nas zaskoczyła. Przyszła szybko i nagle. Na dwo-

rze zrobiło się biało i zimno. Wiatr nie sprzyja zabawom na świeżym

powietrzu, dlatego też zachęcam Państwa do wspólnej zabawy

z dzieckiem wykorzystując np. obecność kotka w domu lub maskot-

ki kotka. Zachęćmy dziecko do wspólnego rysowania. Rodzic niech

wykona rysunek zgodnie ze wskazówkami nazywając kolejno swoje

czynności. W tym czasie dziecko może również rysować swojego kot-

ka (ćwiczenia grafomotoryczne), a jeśli jeszcze nie potrafi to może

próbować układać się jak kotek, pić mleczko z miseczki (ćwiczenie

języka, warg), robić koci grzbiet i poruszać się w tej pozycji. Bawić się

można różnie. Wszystko zależy od Państwa wyobraźni i możliwości

indywidualnych waszych dzieci.

Gotowe rysunki można kolorować kredką, farbami, wyklejać pa-

pierem, a nawet ścinkami starej gazety czy włóczki.

Dzięki przekazanym przez Państwa środkom finansowym udało

się zorganizować zajęcia z wykorzystaniem gliny! Serdecznie dzięku-

jemy i po cichu liczymy iż zajęci te odbywać się będą cyklicznie.

Możliwe to jednak będzie tylko z Państwa pomocą. A oto jak pre-

zentowaliśmy się przy pracy!

Z okazji Jubileuszu 25-lecia pracy zawodowej życzymy Pani Iwonce Sabale samych wspa-
niałych chwil w życiu, wiele radości i uśmiechu na twarzy, zdrowia oraz optymizmu i wy-
trwałości w kolejnych latach pracy. Niech spełnią się Iwonko Twoje najskrytsze marzenia.
Tego życzą Ci wszyscy pracownicy Przedszkola Nr 249 oraz wychowankowie.

••• Cała społeczność przedszkolna

25 lat minęło…

Rysujemy kotka na trzy sposoby
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Śpiący kotek jest już gotowy, teraz chciałby, abyś go pokolorował!

Na pewno wiesz, że koty bardzo lubią spać w ciągu dnia. Za to w nocy baraszkują! Teraz, jeżeli masz ochotę dalej
się bawić, spróbuj narysować kota, który idzie, stoi, lub leży.

Narysuj głowę kota krok po kroku tak jak w poprzednim rysunku. Zwróć jednak uwagę, że teraz nasz ulubieniec ma oczy otwarte. Teraz

dorysuj prostokąt – to tułów. Postaraj się, by głowa nieco nachodziła na tułów, dzięki czemu kotek będzie miał bardziej naturalny wygląd. Na

koniec dorysuj ogonek i łapki.

Rysowanie leżącego kotka zacznij od półkola – to wygięty tułów.

Teraz po jednej ze stron półkola narysuj głowę kotka tak jak w poprzednim rysunku. Po drugiej stronie dorysuj długi ogonek. Wygiętą linia

zaznacz łapki kota.

••• Zabawę zaproponowała i rysunki wyszukała Anna Łacheta-Dembińska

Każdy kotek, mały czy duży, bardzo lubi spać. Dlatego na początek proponuję, abyście nauczyli się rysować
śpiącego kota.

1. Zaczynamy od tułowia kota - narysuj elipsę.

2. Wewnątrz elipsy dorysuj małe kółko.

3. Teraz do małego kółka dorysuj uszy.

4. W środku kółka narysuj mały trójkąt - nasz kotek ma nosek.

5. Dwoma kreskami zaznacz zamknięte oczy zwierzaka.

6. Następnie narysuj pyszczek. Nie zapomnij o wąsach!

7. Ogonek też jest bardzo ważny.
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Poczytaj mi mamo
Kto powiedział „miau”

Mały Piesek spał na dywaniku przy kanapie. Wtem usłyszał przez sen, jak ktoś
powiedział:

– Miau!
Piesek podniósł głowę, rozejrzał się – nikogo nie ma. „Pewnie mi się przyśni-

ło” – pomyślał i wyciągnął się znowu na dywaniku.
Wtedy ktoś znowu powiedział:
– Miau!
– Kto tam? Zerwał się Piesek, biega po całym pokoju, zajrzał pod łóżko, pod stół – nikogo nie ma!
Wskoczył na parapet i zobaczył przez okno, że na podwórku spaceruje Kogut.
„Więc to on nie dał mi spać”! – pomyślał Piesek i pobiegł na podwórko do Koguta.

– Tyś powiedział „miau”? – zapytał Koguta.
– Nie, ja mówię tylko – Kogut zatrzepotał skrzydłami i zapiał: – Ku-ku-ry-ku –u-u!
– I nic więcej nie potrafisz powiedzieć? – zapytał Piesek.
– Nie, tylko ku-ku-ry-ku – odrzekł Kogut.
Podrapał się Piesek tylną łapką za uchem i poszedł do domu…
Wtem przy samych schodach ktoś powiedział:
– Miau!
„Tutaj jesteś”! – ucieszył się Piesek i zaczął, czym prędzej kopać łapkami.
Kiedy wykopał już duży dołek, wyskoczyła stamtąd mała, szara Myszka.

– Więc to ty powiedziałaś „miau”? – zapytał Piesek.
– Pi-pi-pi – zaniepokoiła się Myszka.
– Czy ktoś tak powiedział?
– Tak, ktoś powiedział „miau”…
– Gdzieś blisko? – przestraszyła się Myszka.
– O tu, tuż obok – powiedział Piesek.
– Boję się! Pi-pi-pi! – pisnęła Myszka i uciekła pod schody.
Pobiegł Piesek do ogrodu i położył się pod krzakiem. I nagle ktoś powiedział:
– Miau!
Piesek wyjrzał spod krzaka i zobaczył Pszczołę, która siedziała na kwiatku.

„Teraz wiem, kto powiedział miau”! – pomyślał Piesek i spróbował złapać Pszczołę łapką.
– Bz-z-z-z! – bzyknęła urażona Pszczoła i ukłuła żądłem Pieska w nos.
Piesek rzucił się do ucieczki, a Pszczoła – za nim!
Leci i brzęczy:
– Bz-z-z-z!
Dobiegł Piesek do stawu i – wskoczył do wody!
Kiedy po chwili się wynurzył, Pszczoły już nie było.
I znowu ktoś powiedział:
– Miau!
– Czy to ty powiedziałaś „miau”? – zapytał Piesek Żabkę, która siedziała na liściu lilii wodnej.
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„Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym” to książka angielskiej
psycholog, a przede wszystkim matki autystycznego dziecka. Kierowana jest do rodzi-
ców i opiekunów dzieci autystycznych, którzy szukają sposobu na wspólną zabawę z ich
dzieckiem. Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej, teoretycznej, autor-
ka omawia metody inicjowania i przeprowadzania zabaw, które mają na celu przycią-
gnąć uwagę dziecka, stworzyć okazję do bliskości i komunikacji. W drugiej części książ-
ki podaje szczegółowe opisy zabaw kierowanych do dzieci autystycznych na różnym
poziomie rozwoju – bardzo zamkniętych w sobie i tych bardziej chętnych do kontak-
tu, mówiących i niemówiących. Autorka, odwołując się do konkretnych przykładów,
pokazuje jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci poprzez zabawę.

Każdy z Rodziców znajdzie coś dla siebie i swojego dziecka. Wszystkie propono-
wane zabawy mają charakter edukacyjny i trenują określone umiejętności. Julia Mo-
ore uczy jak miło, kreatywnie wykorzystać czas spędzony z własnym dzieckiem.

Julia Moore „Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym”
Wydawnictwo mała litera Cyklady 2006

••• poleca Monika Chruścielewska

Każdy miłośnik świnki Peppy pokocha jej nowe przygody zawarte w serii „Ksią-
żeczki z półeczki”. Książeczki zostały opatrzone bajecznie kolorowymi ilustracjami,
które zachęcają do wielokrotnego sięgania po nie przez dzieci. To doskonały pomysł
na wspólną zabawę z rodzicami. Formuła serii została opracowana w taki sposób,
żeby wspomagać proces edukacji dziecka oraz rozwijać jego zdolności poznawcze.
Postać świnki Peppy od lat cieszy się niezmiennie sympatią dzieci oraz aprobatą ich
rodziców.

W pierwszej części pod tytułem „Wóz strażacki” wspólnie z Peppą i jej rodzin-
ką, dzieci odwiedzą straż pożarną, a wozem strażackim pojadą ugasić pożar.

poleca Elżbieta Jasińska

To warto przeczytać

– Rech-che-che! – roześmiała się Żabka.
– Nie, ja mówię tylko rech-che-che i wskoczyła do wody.
Pobiegł Piesek do domu, mokry, z opuchniętym nosem.
Zasmucony położył się na dywaniku przy kanapie i nagle usłyszał:
– Miau!!!
Zerwał się Piesek – patrzy, a na parapecie okiennym siedzi Kotek.

– Miau!
– Hau-hau-hau! – zaszczekał Piesek.
Kotek tylko cicho zamruczał, machnął ogonem i jeszcze raz powiedział:
– Miau!
Zadowolony Piesek wrócił na swój dywanik i położył się spać.
Teraz już wiem, kto powiedział „miau”.

••• Wykorzystano opowiadanie i ilustracje z książki
„Bajeczki z obrazkami” – W. Sutiejew
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Proporcje składników w podanych przepisach wystarczają na 12 średnich muf-
finek. Do ich pieczenia potrzebna jest specjalna blaszka z wytłoczonymi zagłębie-
niami. Możemy również skorzystać z papierowych „papilotek”, dzięki którym nie
musimy natłuszczać foremek i posypywać ich tartą bułką.

Zasada pieczenia jest taka sama dla wszystkich wariantów ciasteczek:
• mieszamy w oddzielnych miseczkach „suche” i „mokre” składniki,
• łączymy oba rodzaje składników,
• ciastem napełniamy foremki,
• słodkie muffinki możemy posypać kruszonką,
• pieczemy w temperaturze 170-180 st. przez 20-25 minut.

1,5 szklanki pełnoziarnistej mąki pszennej
0,5 szklanki migdałów
0,5 szklanki orzechów włoskich
0,5 szklanki brązowego cukru
1/2 łyżeczki sody
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
1 szklanka jogurtu
1/3 szklanki roztopionego masła
aromat śmietankowy
Orzechy i migdały prażymy w temperaturze 170-180 st.C

przez 8-10 minut, po ostudzeniu mielimy je w mikserze. Da-
lej postępujemy zgodnie z ogólnymi zasadami.

220 g mąki pszennej
100 g cukru
3 łyżki kakao
1/2 łyżeczki sody
2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
2 jajka
150 ml mleka
50 g roztopinego i ostudzonego masła
100 g pokrojonej czekolady (wg gustu gorzkiej, deserowej lub
ciemnej i białęj).

1,5 szklanki mąki ( może być także 1 szklanka pół na pół
mąki pszennej i razowej)
1 szklanka mleka np. sojowego
0,5 szklanki oleju
0,5 szklanki cukru
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 banany rozgniecione i wymieszne ze składnikami
„mokrymi”

Mufinki

Muffinki
z pełnoziarnistej mąki

Muffinki
czekoladowe

Muffinki bananowe,
bezmleczne

Coś dobrego
dla Dużego i Małego
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Kiszone warzywa i owoce, odznaczają się największą za-
wartością odżywczą, gdyż zachowują witaminy i składniki
mineralne.

Z całą pewnością każdy z Nas doskonale zna smak kiszo-
nej kapusty czy ogórków. Amatorzy kiszonek i marynatów
doskonale zdają sobie sprawę iż są one bogatym źródłem wi-
taminy C oraz soli mineralnych, że o walorach smakowych
nie wspomnę. Pomyślałam więc, że troszkę o tym napiszę,
a nuż (bez widelca), czegoś nowego – dowiecie się!

Wszyscy (no – prawie wszyscy) doskonale wiemy, że naj-
lepiej i najtaniej jest przechowywać owoce i warzywa meto-
dą kwaszenia, kiszenia ich. Metoda ta jest bardzo prosta
i nieskomplikowana, polega ona na poddaniu produktów
fermentacji wywołanej przez bakterie kwasu mlekowego. To
właśnie one nadają kiszonkom smak i aromat. Bakterie kwa-
su mlekowego rozwijają się w środowisku beztlenowym, dla-
tego produkty rozdrobnione, soczyste (np. kapustę) należy
po wymieszaniu z solą porządnie ubijać, tak aby sok dokład-
nie wypełnił najmniejsze nawet przestrzenie, każde źdźbło
kapusty, wypychając w ten sposób powietrze.

Produkty kwaszone
w całości (jabłka, śliwki,
grzyby, ogórki, itp.) muszą
być w naczyniach układa-
ne ściśle i zalane solanką.
W początkowym okresie

To warto wiedzieć
Kiszonki

Co zrobię aby pozbyć się nieprzyjemnych zapachów

fermentacji kiszonki po-
winny stać w ciepłym miej-
scu, a później należy je
przenieść i przechowywać
w bardzo zimnej piwnicy
(4-8 st.C) lub po dokład-
nym ukiszeniu przełożyć
do małych słoików i paste-
ryzować przez 10-15 mi-
nut. Pasteryzowane ki-
szonki nie tracą swoich walorów smakowych ani dietetycz-
nych.

Do kiszonek możemy używać różnych przypraw w zależ-
ności od upodobań smakowych (chyba, nawet, można ekspe-
rymentować) A z czym? Bierzemy np. małe cebulki, czos-
nek, paprykę, gorczycę, chrzan, koper, jałowiec, kminek, es-
tragon, cząber, pieprz, ziele angielskie, a także liście dębu,
winorośli, wiśni lub czarnej porzeczki. Grzybom przyda
ostrości dodanie do kiszenia jodłowych szpilek. Przyprawy
te nie tylko poprawią smak oraz jędrność kiszonkom, ale
także hamują rozwój drożdży, bakterii i pleśni. Pamiętać bo-
wiem trzeba, że największym wrogiem kiszonek jest pleśń.
Garnki, słoje, deseczki, talerze i kamienie trzeba zawsze do-
kładnie wyparzyć. Kiszonki są gotowe po 3-4 tygodniach.
W odpowiednich warunkach można je przechowywać przez
4-6 miesięcy, a po zapasteryzowaniu w małych słoikach
– przez 8-9 miesięcy.

••• Miłośniczka kiszonej kapusty

KUCHNIA
# Obieramy kilka pomarańczy i podgrzewamy skórki

w piekarniku (175 st), a następnie otwieramy go. Gotujemy
też na małym ogniu kilka goździków lub laskę cynamonu.

# Rozsypujemy garść ziół na blasze i wstawiamy do pie-
karnika (100st.) lub podgrzewamy wodę z odrobina octu.

# Jeśli zdarzy ci się nieprzyjemny zapach w lodówce,
możesz wziąć skórkę z cytryny i wbić w nią dwa goździki.
Włożona do lodówki, skutecznie przegoni niemiłe wonie.

# Żeby pozbyć się zapachu, którym przesiąkną wszystkie
stojące w lodówce produkty, trzeba ją opróżnić i umyć ciep-
łą wodą z dodatkiem sody. Po osuszeniu wstawić do wnętrza

filiżankę wrzącego mleka
z dodatkiem octu. Mniej
przykre zapachy można usu-
nąć przy pomocy ziarnistej
kawy upalonej na patelni.
Patelnię z kawą wstawia się
do lodówki na dwie godziny.

# Nieprzyjemny zapach z naszej lodówki zniknie, gdy
do jej środka włożymy węgiel drzewny. Następnie lodówkę
trzeba wyłączyć i zostawić na jakiś czas.

# Gotując:
– kalafior – do gotowania dodajemy kawałek skórki od

chleba,
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Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna nr 9
ul. Radomska 13/21, 02- 323 Warszawa

tel. 22 822-28-87

WARSZTATY UMIEJETNOSCI WYCHOWAWCZYCH
DLA RODZICÓW, którzy:
• chcą być świadomymi rodzicami, • chcą lepiej wypełnić rolę
matki czy ojca, • mają potrzebę poszerzenia wiedzy o rozwoju
psychicznym swojego dziecka, • chcą poznać nowe metody
wychowawcze.
Warsztaty są prowadzone w oparciu o metodę E. Mazlish i A.
Faber oraz T. Gordona.

W programie szkolenia przewidziano zajęcia na temat:
• jak pomóc dzieciom by radziły sobie z własnymi uczuciami;
• jak zachęcić do współpracy i do samodzielności; • jak roz-
wiązywać konflikty; • co zamiast karania; • jak chwalić; • jak
mądrze wymagać.

Warsztaty dla rodziców prowadzą doświadczeni psycholodzy:
Renata Głowińska i Krystyna Poręba
Anna Dyląg i Magdalena Łabuś-Brzezińska

WYCHOWANIE BEZ KLAPSA JAK Z MIŁOŚCIĄ I
SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE.
Warsztaty dają możliwość:
• większej świadomości swoich uczuć, myśli, przekonań, po-
trzeb; • lepszego rozumienia motywów swoich działań; • zdo-
bycia umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kon-
troli; • poszerzenia swoich umiejętności wychowawczych ,
które pomogą wychowywać dzieci bez przemocy; • poznania
i ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców
zachowań.

Osoby prowadzące:
Agnieszka Piechota – psycholog,
Maria Saternus-Maj – psycholog

– ryba smażona – na patelni przysmażyć najpierw nie-
duży kawałek skórki pomarańcz lub cytryny,

– przypalone mleko – posypać przypalone miejsce so-
lą, umyć wodą z octem,

– zapach zjełczałego tłuszczu w pojemniku – można
usunąć z plastikowego pojemnika, zamykając w nim na dwa
dni kawałek gazety pachnącej świeżą farbą, po wyjęciu ga-
zety pojemnik przepłukać zimną wodą i pozostawić otwar-
ty na parę godzin.

– nieświeży zapach w termosie – usuniemy wrzucając
do niego kostkę cukru.

– brukselka – trzeba gotować ją w wodzie z mlekiem (1
szklanka na litr wody). Uszlachetnia to również smak bru-
kselki.

TOALETA
# Zawsze spłukuj wodę i zamykaj klapę. Posmaruj ża-

rówkę w lampie odrobiną olejku waniliowego. Przy każdym
włączeniu światła, podgrzany olejek będzie wydzielać przy-
jemny zapach.

DYM PAPIEROSOWY
# Zapach przesiąkniętych dymem ubrań szybko roz-

przestrzenia się w pokoju. Namocz ręcznik i kilkanaście ra-
zy zamachaj nim w powietrzu – ręcznik „zbierze” zapach.

# Obok „papierosowych” ubrań przewieszamy wilgot-

ne chusteczki z materiału, które pochłoną zapach. Jeśli or-
ganizujemy przyjęcie w domu i wiemy, że goście będą pa-
lić, ustawiamy na stole czy parapetach miseczki z octem,
który zneutralizuje zapach dymu.

# Kup odświeżacze typu anti- smoke. Najlepszymi po-
chłaniaczami tego typu są z zawartością bergamotki i mirty.

SZAFKA Z BUTAMI
# Nie wkładamy wilgotnego obuwia do szafki, wcześ-

niej dokładnie je osuszamy. Jeśli buty są przemoczone, wy-
ciągamy wkładkę, suszymy. Radzę również do buta włożyć
drobno pociętą gazetę (pociętą, bo lepiej wchłania wilgoć
– szybciej niż cała) i zostawiamy na jeden dzień.

# Idealnym pochłaniaczem wilgoci jest żwirek dla kotów,
który wsypuje się do skarpetki i wkłada na noc do buta. Żwi-
rek wyciąga nie tylko wilgoć, ale i nieprzyjemny zapach.

ODKURZACZ
Rozsyp proszek do prania na podłodze i wciągnij go od-

kurzaczem. Dzięki temu będzie on wydmuchiwał „pachną-
ce” powietrze.

PRZYKRY ZAPACH Z UST po spożyciu czosnku
złagodzi zjedzenie natki pietruszki lub żucie ziaren jałowca.

••• Pomysły zebrała Elżbieta Jasińska

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
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Serdeczne podziękowania dla firmy
za udzieloną pomoc w wydawaniu gazetki przedszkolnej.

Biorąc udział w przygotowaniu kolejnego numeru naszego pisemka
przyczyniliście się Państwo do rozwijania form współpracy z rodzicami

oraz promowania oferty edukacyjnej przedszkola.
Mamy nadzieję, że kontakt z nami przyniósł Państwu wiele satysfakcji

i w przyszłości wyrażą Państwo chęć wspierania naszego przedsięwzięcia.

Wychowankowie i pracownicy
Przedszkola Nr 249 w Warszawie

G a z e t kę p r z yg o t o wa ł z e s p ó ł r e d a kc y j n y p o d k i e r u n k i e m E lżbiet y Jasińsk iej .
Pr o j e k t g ra f i c z n y, s k ł a d i ł a m a n i e Leszek Puławsk i .

W zeznaniu składanym za 2011 r. mamy prawo przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji po-
żytku publicznego. Tak naprawdę nie zyskujemy nic – ale też nic nie stracimy – a możemy bezpośrednio wpłynąć na to,
do kogo trafią pieniądze z naszych podatków. Zyskują organizacje, suma przekazanych kwot sięga bowiem milionów
złotych. W 2009 r. z 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, a więc organizacji działających bezpośrednio
na rzecz społeczności, wpłynęło ok. 400 mln zł.

Jak przekazać 1% podatku
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać

należy:
• numer KRS organizacji – numer wpisu do KRS wybranej organizacji znajdziesz w wykazie prowadzonym przez Mi-

nisterstwo pracy i polityki społecznej zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.mpips.gov.pl
• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%
Konkretny cel
W deklaracji możemy wskazać również konkretny cel, na który przeka-

zujemy 1% podatku. Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie
informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organi-
zacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej oso-
by. Wystarczy, że realizuje cele statutowe.

Celem może być ratowanie życia konkretnej osoby, realizowane po-
przez daną organizację (np. na rzecz leczenia Jana Kowalskiego) wsparcie
konkretnej placówki (np. ratowanie kościoła w Limanowej), czy wsparcie
danego pionu działalności statutowej (np. na działalność związaną z doży-
wianiem dzieci w szkołach).

Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą organizacja
otrzyma informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od podatni-
ka pieniądze.

1% podatku tak mało a zarazem tak wiele




