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Ser decz nie wi ta my na ła mach ko-
 lej ne go nu me ru Na szej Ga zet ki. Mi -
nął czas świą tecz nych przy go to wań,
mi nę ły – z ogrom ną nie cier pli wo ś-
cią wy cze ki wa ne – Świę ta. Te raz
czas na Kar na wał! A je śli kar na wał
to mu si być za ba wa. No i by ła! Ten
kto był, ma my na dzie ję mi le ją
wspo mi na, komu nie uda ło się
przy być po zo sta je o niej po czy tać.
Po czy tać bę dzie moż na jesz cze
o war szta tach bo żo na ro dze nio wych,
Mi ko łaj kach, o spot ka niu z Mi ko ła -
jem. Przed sta wi my la u re a tów kon-
 kur sów pla stycz nych w któ rych bra-
 liś my udział. Za chę ci my Pań stwa

do czy ta nia po le ca jąc lek tu ry dla
Du żych i Ma łych. Pod po wie my w co
i jak się ba wić. 
Ży czy my przy jem nej lek tu ry i w dal -
szym cią gu za chę ca my do współ pra -
cy z zes po łem re dak cyj nym. Je śli
chcie li by Pań stwo po le cić na szej
uwa dze ja kieś cie ka we te ma ty lub
też sa mi chcie li by ście na pi sać ar ty-
 kuł bę dzie nam ogrom nie mi ło. 
Za chę ca my do za glą da nia na na szą
no wą stro nę in ter ne to wą. Wpi su je cie
po pro stu www.przed szko le249.pl
i już je ste ście na „na szym po-
dwórku”.

••• Zes pół Re dak cyj ny
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Kar na wał w tym ro ku jest bar dzo dłu gi. To czas ra dos -
nej za ba wy i tań ca. Dla te go, po dob nie jak w ubieg -
łych la tach, spot ka liś my się na Ba lu Kar na wa ło wym w

na szym przed szko lu, na któ rym z praw dzi wą ra do ścią go ści -
liś my na sze Bab cie i Dziad ków oraz Ro dzi ców.

W przy stro jo nej od święt nie sa li gim na stycz nej, przy
akom pa nia men cie we so łej mu zy ki, Pani Dy rek tor po wi ta ła
uro czy ście wszyst kich Go ści. Na stęp nie by ły ży cze nia dla
Babć i Dziad ków oraz wspól nie od śpie wa ne 100-lat. Dzie ci
z nie cier pli wo ścią cze ka ły na mo ment, gdy de fi lu jąc w mar-
 szo wym ryt mie mog ły za pre zen to wać ze bra nym swo je pięk -
ne stro je. Spe cjal nie po wo ła ne ju ry oraz wszy scy ze bra ni go -
ście, bacz nie ob ser wo wa li ba wią ce się dzie ci aby w ple bi scy -
cie wy brać Kró la i Kró lo wą Ba lu. A po tem nad szedł wresz-
 cie czas na za ba wę!

Ru szy liś my do tań ca. Naj pierw wszy scy ra zem, usta wie ni
„w po ciąg”, by po chwi li roz dzie lić się kon ty nu u jąc za ba wę w
pa rach lub ko łach, two rzą cych ko lo ro we, ro ześ mia ne ko ro -
wo dy wi ru ją ce po ca łej sa li. Tak, ta niec to jest właś nie to! I jak
na praw dzi wym ba lu, nie mog ło oczy wi ście za brak nąć kon kur-
 sów. Roz po czę liś my od iście dam skie go za ję cia, a mia no wi cie
od le pie nia pie ro gów. Bab cie by ły po pro stu nie sa mo wi te. Pa-
 no wie mie li w jak naj krót szym cza sie opróż nić szklan ki z so-
 kiem z cy try ny, a kon sum pcję za koń czyć pro mien nym uśmie -
chem. I z tym za da niem nie by ło prob le mu. We so łe bu zie
uczest ni ków su ge ro wa ły iż wy pi cie tak ory gi nal ne go „drin ka z
pa lem ką” to po pro stu pi kuś. 

Praw dę po wie dzia wszy w dzi siej szych cza sach si wiu teń ka
bab cia z ko kiem, sku pio na na ro bót kach na dru tach, to rzad -
ki wi dok. Uczest ni czki kon kur su po ka za ły jed nak, że pru cie
swe tra i zwi ja nie weł ny nie jest im za ję ciem ob cym. Dziad ko -

wie oka za li się być dżen tel me na mi w 100%. Kra wat za wią za li
by chy ba na wet z zam knię ty mi ocza mi. Nie któ rzy z nie wiel ką
po mo cą, ale chęci by ły szcze re. Na uczest ni ków kon kur sów
cze ka ły słod ko ści.

W przer wie zna lazł się czas na zre ge ne ro wa nie sił oraz wrę-
 cze nie na szym go ściom, Bab ciom i Dziad kom, włas no ręcz nie
wy ko na nych upo min ków. Za pro si liś my ich rów nież na „ma łe
co nie co”. Kie dy po now nie za czę ła roz brzmie wać mu zy ka,
oka za ło się, że no gi wszyst kich bie siad ni ków wprost sa me rwa -
ły się do tań ca. Jesz cze tyl ko trzy dru ży ny zmie rzy ły się z za gad-
 ka mi mu zycz ny mi i nad e szła wresz cie po ra na ogło sze nie wer-
 dyk tu ju ry. Kró lem te go rocz ne go Ba lu zo stał Adrian Kac przak
z gru py żół tej zaś ty tuł Kró lo wej przy padł Oli Li piń skiej z gru -
py nie bie skiej. W zło tych ko ro nach na si dro dzy la u re a ci pre-
 zen to wa li się iście po kró lew sku.

Nie ste ty wszyst ko co do bre szyb ko się koń czy. Na za koń -
cze nie wszy scy usta wi li się do wspól nej fo to gra fii. Po ba lu po-
 zo sta ną nam mi łe wspom nie nia i oczy wi ście ko lo ro we zdję cia.
Bar dzo ser decz nie dzię ku je my ro dzi com za przy go to wa nie
wspa nia łych stro jów dla dzie ci, zaś wszyst kim Go ściom za
przy by cie i wspa nia łą za ba wę. Do zo ba cze nia za rok!

••• Or ga ni za tor ki
Be a ta Dzie więc ka i El żbie ta Ja siń ska

W karnawale czas na bale

Z życia przedszkola
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Spotkanie z Mikołajem

Gru dzień to czas bar dzo wy jąt ko wy i ma gicz ny. Każ -
dy przy go to wu je się do Świąt a dzie ci wy cze ku ją na
przy by cie Świę te go Mi ko ła ja. 

W na szym przed szko lu 14 grud nia był dniem szcze gól -
nym. Wszyst kie dzie ci oraz ro dzi ce ze bra li się w pięk nie przy-
 stro jo nej sa li gim na stycz nej i ocze ki wa li co na stą pi… A tu
na gle po ja wi ła się war szaw ska Kwia ciar ka z ko szem kwia tów,
któ ra za czę ła opo wia dać jak jej pły nie czas na war szaw skiej
Sta rów ce. Ko lej no po wi tał nas Ka ta ry niarz, któ ry za grał nam
pięk ną me lo dię na ka ta ryn ce. Po chwi li obo je po wie dzie li, że
nie ma co zwle kać, gdyż trze ba przy go to wać się na przy by cie
Świę te go Mi ko ła ja. Ka ta ry niarz po biegł do swo ich spraw
a Kwia ciar ka za pro po no wa ła, że na u czy nas war szaw skie go
po wi ta nia i za raz wszy scy roz sy ła liś my ca łu sy. Po za tym
wspól nie tań czy liś my „Po lkę hop, hop” i bar dzo do brze się
ba wi liś my. 

Na stęp nie Kwia ciar ka za wo ła ła Łu ka sza Mia now skie go
i Mi ko ła ja Zyś ka na po moc. Chłop cy mie li za za da nie przy-
 nieść wiel ką wa liz kę. Kie dy te go do ko na li Kwia ciar ka bar-
 dzo im po dzię ko wa ła a sa ma ją otwo rzy ła i bar dzo szyb ko
ubra ła w prze cud ne ma te ria ły fo tel dla Świę te go Mi ko ła ja.
Na stęp nie za pro si ła dwie dziew czyn ki, Do mi ni kę Kraś nik
i Ju lit kę, któ re od ra zu zo sta ły ubra ne w prze pięk ne suk nie.
Ja ko do da tek każ da z nich wy bra ła so bie uro czy ka pe lu sik.
Tak ład nie ubra ne dziew czyn ki mia ły po wi tać Świę te go Mi-
 ko ła ja. Ale to oczy wi ście nie był ko niec.

Na stęp nie Kwia ciar ka po szu ki wa ła dwóch dziel nych chłop -
ców. Spoś ród wszyst kich wy bra ła Ma te u sza Brzo zow skie go
i Adria na. Od ra zu do sta li pięk ne ka mi zel ki, czap ki oraz te -
czki no i oczy wi ście ga ze ty, bo zo sta li mia no wa ni ga ze cia rza mi.
Mie li dla Mi ko ła ja ga ze ty z do bry mi wia do mo ścia mi. 

Kwia ciar ka nie mog ła za pom nieć o re ni fe rach, któ re są
wier ny mi przy ja ciół mi Świę te go. W tę ro lę wcie lił się Mi ko -
łaj Zyśk ze swo im ta tą. 

Tak oto przy go to wa nia zo sta ły za koń czo ne i po zo sta ło
cze kać kie dy Świę ty Mi ko łaj przy bę dzie i wrę czy pre zen ty.
Na gle roz legł się dzwo nek i nasz dłu go ocze ki wa ny Gość
wkro czył do sa li. Przy wi tał się ze wszyst ki mi i za siadł w fo te -
lu. Naj pierw po wi ta ły go dziew czyn ki, na stęp nie ga ze cia rze
z do bry mi wia do mo ścia mi a po tem re ni fe ry po gry wa jąc na
dzwo ne czkach. Świę ty Mi ko łaj był bar dzo mile za sko czo ny
ta kim po wi ta niem, ale to nie był ko niec. Po sta no wi liś my za-
 tań czyć z Mi ko ła jem „Po lkę hop, hop” a na jej za koń cze nie
po pły nę ły ze wsząd ca łu sy. 

Za ba wa bar dzo się wszyst kim po do ba ła, ale Świę ty Mi-
 ko łaj miał prze cież dla wszyst kich dzie ci pre zen ty. W związ -
ku z tym za siadł w fo te lu i za czął roz da wać po dar ki, któ re le -
ża ły pod cho in ką. Oczy wi ście mo ment wrę cze nia zo stał
uwień czo ny fo to gra fią. Ra do ści dzie ci nie by ło koń ca. 

Kie dy emo cje po roz da niu pre zen tów tro chę opadły pani
Dy rek tor po dzię ko wa ła wszyst kim za przy by cie oraz zło ży ła
świą tecz ne ży cze nia. To był ra dos ny dzień dla wszyst kich
przed szko la ków. 

••• Mo ni ka Ba tor
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Wmi ko łaj ko wy po ra nek wszyst kie przed szko la ki ze -
bra ły się na sa li gim na stycz nej, aby uczest ni czyć
we wspól nej za ba wie zor ga ni zo wa nej przez panie

Mo ni kę Chru ście lew ską i Ewę Ry bar czyk. Dzie ci po dzie lo ne
zo sta ły na czte ry dru ży ny: anioł ków (gru pa ró żo wa), kras no -
lud ków (gru pa zie lo na), bał wan ków (gru pa nie bie ska) i re ni -
fe rów (gru pa żół ta). Ra zem za-
 tań czy liś my i za śpie wa liś my świą -
tecz ne pio sen ki. Póź niej wspól ny -
mi si ła mi stwo rzy liś my fi gu rę Mi-
 ko ła ja – każ dy po ma gał, jak
umiał. Dzie ci z gru py żół tej przy-
 go to wa ły gło wę Mi ko ła ja, gru pa
ró żo wa i zie lo na na szy ko wa ły Mi-
 ko ła jo wi czap kę, nato miast gru pa
nie bie ska zbu do wa ła tu łów Mi ko -
ła ja. Póź niej wszy scy ra zem na-
 wle kliś my Mi ko ła jo wi ko ra le.
Z tak oto go to wą fi gu rą Mi ko ła ja
zro bi liś my zdję cie i za tań czy liś my

Mikołajki we so ły ta niec. Znie cier pli wio ne przed szko la ki wciąż wy glą da -
ły upra gnio ne go go ścia, aż na gle na na szej sa li po ja wił się on
– Św. Mi ko łaj!! Dla każ de go z na szych przed szko la ków przy-
 niósł słod ki po da ru nek, poz wo lił na wspól ne zdję cie. Aż
w koń cu nad szedł czas po że gna nia – Mi ko łaj po wró cił do swo-
 ich obo wiąz ków, a my do dal szej za ba wy w przed szko lu. 

••• Monika Chruścielewska
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23li sto pa da 2010 ro ku w na szym przed szko lu od-
 by ły się Bo żo na ro dze nio we War szta ty Pla stycz -
ne. Or ga ni za to ra mi za jęć by ły panie: Iwo na

Szyn kie lew ska i Emi lia Dy biec. Na po cząt ku pani Iwo na
przy wi ta ła wszyst kich licz nie przy by łych go ści oraz przed-
 sta wi ła plan prze bie gu war szta tów. Na na szych przed szko-
 la ków, ich ro dzi ców i ro dzeń stwo cze ka ło pięć sta no wisk.
Przy każ dym z nich moż na by ło przy po mo cy osób pro wa -
dzą cych za ję cia wy ko nać ja kąś nie pow ta rzal ną ozdo bę
świą tecz ną. 

Przy pier wszym sta no wi sku two rzo ne by ły ozdo by z po -
ma rań czy. Tu na si go ście wraz ze swo i mi dzieć mi umiesz-
 cza li aro ma tycz ne goź dzi ki w po ma rań czy prze wią za nej
ozdob ną wstąż ką. Po ca łej sa li uno sił się przy jem ny i ma -
gicz ny za pach, któ ry wy zwa lał świą tecz ny na strój.

Przy dru gim sta no wi sku two rzo ne by ły ozdo by na cho-
 in kę tj. szysz ki, anioł ki, dzwo ne czki. Tu bro kat sy pał się co
nie mia ra, a róż no ko lo ro wych ko ra li ków nikt nie ża ło wał do
ozda bia nia swo jej pra cy. Dzie ci wspól nie z ro dzi ca mi i ro -
dzeń stwem wy my śla li róż ne au tor skie pro jek ty ozdób cho-
 in ko wych. Naj wię cej za in te re so wa nia wzbu dzi ły dzwo ne -
czki, któ re moż na wy ko nać z opa ko wań po jaj kach. Nie by -
ło chy ba oso by, któ ra nie ozdo bi ła by dzwo ne czka ko ra li ka -
mi, wy cię ty mi ozdob ny mi kształ ta mi z pa pie ru ko lo ro we go
lub bro ka tem. Po wsta wa ły tu taj rów nież anio ły wy ko ny wa -
ne z pięk ne go ko lo ro we go pa pie ru. Za da niem dzie ci by ło
przy kle ja nie pa pie ro wych ele men tów: gło wy, skrzy deł, su-
 kien ki oraz ozda bia nie ich bro ka tem i ce ki na mi. Przy tym
sta no wi sku dzie ci rów nież pięk nie ma lo wa ły far ba mi szysz -
ki i ozda bia ły je ko ra li ka mi. Te za ję cia by ły bar dzo in spi ru -
ją ce za rów no dla dzie ci jak i ro dzi ców, roz wi ja ła się kre a -
tyw ność twór cza do ty czą ca za rów no wzo rów jak i ko lo ry sty -
ki wy ko na nych ozdób.

Przy ko lej nym sta no wi sku po wsta wa ły łań cu chy cho in -
ko we. Ro dzi ce wraz z dzieć mi na wle ka li na sznu rek wie lo-
ksz tał tny, zło co ny ma ka ron, z któ re go wy ko na no im po nu -
ją ce łań cu chy. Bar dzo atrak cyj nie wy glą da ły łań cu chy utwo-
 rzo ne z ko lo ro we go pa pie ru łą czo ne na prze mien nie z łań -
cu cha mi z ma ka ro nu. 

Przy czwar tym sta no wi sku moż na by ło zro bić świecz ni -
ki. Przy po mo cy pań na u czy cie lek umiesz cza no świe czki
w łu pi nie od orze cha, do dat ko wo ozda bia no je szysz ka mi
i przy twier dza no do wy cię te go w róż ne kształ ty kar to nu.
Moż na by ło tak że zro bić świecz nik w kształ cie gwia zdy na -
kła da jąc ele men ty two rzą ce gwia zdę na świe czkę i zdo biąc
je ko ra li ka mi lub bro ka tem. 

Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne

Przy osta t nim sta no wi sku moż na by ło zro bić kar tki świą -
tecz ne. Przy kle ja no go to we gra ficz ne sym bo le świą tecz ne za
po mo cą kle ju do kar to nu. W ten spo sób wy ko ny wa no tra dy -
cyj ne kar ty z ży cze nia mi świą tecz ny mi prze zna czo ny mi dla
bab ci i in nych bli skich osób. Kar ty świą tecz ne wy zwa la ły
u dzie ci i do ro słych uczu cia wię zi ro dzin nej i w ten spo sób bu-
 do wa liś my wspól nie atmo s fe rę do mo wych i ro dzin nych świąt.

Każ da ro dzi na wy ko na ną wspól nie z dzieć mi ozdo bę
świą tecz ną za bra ła do do mu. Dzie ci by ły bar dzo dum ne
z włas nej pra cy, a ro dzi ce mo gli ob ser wo wać ich za an ga żo -
wa nie, fun kcjo no wa nie w gru pie ró wieś ni czej i zdol no ści
twór cze. Te dwie go dzi ny mi nę ły nam w mi łej atmo s fe rze.
Na strój to wa rzy szą cy pra cy wpro wa dził wszyst kich w atmo -
s fe rę przy go to wań do nad cho dzą cych świąt. Po zo sta ło nam
te raz cze kać na ko lej ne war szta ty w przy szłym ro ku.

••• Emi lia Dy biec
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Przed szko le Nr 51 im. „Mi sia Cza ro dzie ja” w li sto pa -
dzie 2010 ro ku po raz ko lej ny za pro si ło nas do wzię-
 cia udzia łu w ob cho dach Świa to we go Dnia Plu szo -

we go Mi sia. Ten rok zo stał po świę co ny naj bar dziej zna nym
mi siom, któ re pod bi ły świat, bo ha te rom li te rac kim i fil mo -
wym np. Miś Usza tek, Pad din gton, Ku buś Pu cha tek, Co ral -
gol czy zwy kły plu szo wy Miś. Wa run kiem udzia łu w uro czy -
sto ści by ła twór cza ak tyw ność dzie ci, któ ra po le ga ła na wy-
 ko na niu pra cy pla stycz nej pod ha słem,, Naj słyn niej sze Mi -
sie Świa ta”. Te mat bar dzo się nam spo do bał i ocho czo wzię-
 liś my się do pra cy. Po my słów nie bra ko wa ło, a ak tyw ność
na szych dzie ci by ła na praw dę im po nu ją ca. Świę to wa nie
Świa to we go Dnia Plu szo we go Mi sia od by ło się w Cen trum
Pro mo cji Kul tu ry dziel ni cy Pra ga Po łud nie. Na szym przed-
 sta wi cie lem był Ka mil Wo ło szyn z gru py nie bie skiej, któ re -
go pra ca zo sta ła wy ty po wa na do udzia łu w kon kur sie. Ka mil
wraz ze swo im ta tą przy był na wrę cze nie na gród i otrzy mał
ślicz ne go plu szo we go mi sia oraz dy plom. Po uro czy sto ści wszy scy uczest ni cy zo sta li za pro sze ni na ma ły po czę stu nek, gdzie
każ dy mógł zjeść coś słod kie go, a dzie ci mog ły na wią zy wać wza jem ne re la cje to wa rzy skie i cie szyć się z otrzy ma nych pre-
 zen tów. Uro czy stość ob cho dów Świa to we go Dnia Plu szo we go Mi sia by ła mi łym wy da rze niem w na szej pra cy, sta no wi ła
ko lej ną in spi ra cję dzie ci do za ba wy i ak tyw no ści twór czej.

••• Emi lia Dy biec

Kie dy do sta liś my za pro sze nie do wzię cia udzia łu
w kon kur sie pla stycz nym za ty tu ło wa nym „Baj ki
do mu zy ki Ra ve le” na sze naj wię ksze za in te re so -

wa nie wzbu dzi ła to wa rzy szą ca mu pły ta z na gra niem słyn-
 ne go „Bo le ro”. Od tąd słu cha liś my jej czę sto. Wy ko rzy -
sty wa liś my ją w cza sie re lak su, do za baw ru cho wych oraz
słu cho wych. Sa ma od kry łam, że mu zy ka kla sycz na nie jest
ta ka strasz na i da je się ją oswo ić. Wspól nie z dziećmi szu-
kaliśmy pomysłu na oryginalną pracę plastyczną. I jak
mówi przysłowie – przypadek ojcem wynalazku – pew-
nego popołudnia Alek poddał nam pewną ideę, którą
wspólnie zrealizowaliśmy. Otóż upodobał on sobie spry-
skiwanie lustra wodą która pozostawała na szczoteczce do
zębów po jej wypłukaniu. Wodę zastąpiliśmy kolorowymi
farbami, a lustro brystolem. Tak oto powstała nasza praca
konkursowa, która zdobyła wyróżnienie. „Autor po-
mysłu” uczestniczył w uroczystym rozdaniu nagród i  wer-
nisażu bajkowych prac. 

••• Elżbieta Jasińska 

Obchody ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA

W świecie baśni – zabawa farbami w grupie żółtej!
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Ba wi my się wstąż ka mi
Chcia ła bym za pro po no wać Pań stwu za ba wy z wy ko rzy sta niem wstą żek. Mo gą być w róż nych ko-

 lo rach i z róż nych ma te ria łów: sa ty na, ba weł na, ga za, filc itp.

Ta niec ze wstążką
W rytm mu zy ki po bu dza ją cej bądź re lak su ją cej swo bod nie po ru sza my wstąż ką za cze pio ną na pa -
tyk. Fa lu ją ca wstąż ka wy zwa la ak tyw ność mu zycz no-ru cho wą dziec ka i sty mu lu je zmysł wzro ku.

Rzu ca nie i łapanie
Wstąż ki i ta siem ki zwi nię te w kłę bek rzu ca my do sie bie i pró bu -

je my ła pać. Mo że my też wy rzu cać w po wie trze, ob ser wu jąc ja kie
wzo ry two rzą opa da jąc na pod ło gę. Za rów no zwi ja nie, rzu ca nie jak
i ła pa nie do sko na li mo to ry kę ma łą i du żą.

Marsz po wstążce
Wstąż kę kła dzie my na pod ło dze w róż nym uło że niu, za chę ca my

dziec ko do cho dze nia po niej. Mo że my cho dzić wol no i szyb ko,
przo dem i bo kiem, na pal cach. Wpły wa my na uspraw nia nie mo to -
rycz ne, a tak że ko or dy na cję wzro ko wo – ru cho wą.

Prze ska ki wa nie przez wstążkę
Wstąż kę le żą cą na pod ło dze mo że my wy ko rzy stać do prze ska ki -

wa nia obu nóż na jed ną i dru gą stro nę. Za ba wę utrud nia my za chę -
ca jąc do prze ska ki wa nia raz jed ną raz dru gą no gą. Mo że my wpro-
 wa dzić tak że ha sła: do przo du – do ty łu, w pra wo – w le wo. Po zna -
je my i kształ tu je my re la cje prze strzen ne, roz wi ja my mo to ry kę du żą.

Prze no sze nie kłęb ka ze wstążki
Ko lej ną za ba wą mo że być prze no sze nie wstą żek zwi nię tych w kłę bek na róż nych czę ściach cia ła: gło wie, ple cach, ra-

 mio nach, na czub ku bu ta itp. Roz wi ja my wów czas rów no wa gę, czu cie cia ła.

••• Ży czę uda nej za ba wy 
Iwo na Szyn kie lew ska

Za pra sza my do wspól ne go czy ta nia z dzieć mi opo wia dań o zi mo wych i wio sen nych za ba wach mi sia Ga bry sia i je go
przy ja ciół. Czy ta jąc je dziec ku mo że my wska zy wać na ilu stra cjach bo ha te rów – sym pa tycz ne zwie rząt ka oraz wy stę -

pu ją ce w hi sto ryj kach przed mio ty. Na pew no chęt nie po mo że w tym ro dzeń stwo na szych przed szko la ków. Po kil ka krot -
nym prze czy ta niu, kie dy ich treść bę dzie już dziec ku zna na, pro po nu je my za chę cać je do wska zy wa nia, a je śli to mo żliwe
do na zy wa nia ko lej nych ob raz ków. Ży czy my mi łej za ba wy!

••• Mo ni ka Ber bec ka, Iwo na Sa ba ła

MIŚ GABRYŚ

Pobawmy się razem
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Gdy nadeszła zima, spadł śnieg i chwycił mróz. i jego przyjaciół 

nie można było zatrzymać w  . „Tylko ubierzcie się ciepło” – przypomina mama. 

Wkładają więc grube, kolorowe  ,  wełniane i , żeby  nie zmarznąć. 

ciekawie przyglądają się wesołej gromadce. „Może nasypią czegoś pysznego do – myślą sobie?”

Tak, Gabryś, , jeżyk i nigdy nie zapominają o głodnych . 

„Kto pierwszy na górkę” – woła . Przyjaciele biorą i … hop! 

Z górki na pazurki! Tylko został na dole. „Ja wolę lepić śniegowe kule” – zawołał.  toczy swoją . 

Zaraz, to chyba będzie głowa ! , jeżyk i przyłączają się do nowej zabawy. 

Śnieg lepi się do , ale trudno. Już po chwili pod domu stoi biały . 

„Chciałbym, żeby zima trwała jak najdłużej” – marzy .

Na podstawie opowiadania z książki „Miś Gabryś” – tekst Iwona Krynicka,
ilustracje Anna Xawery Zyn dwalewicz.

ZIMA

Zima się skończyła i nie może już doczekać się przyjścia wiosny. „Gabrysiu, moja mama powiedziała, 

że właśnie wczoraj widziała wiosnę na !” – klaszcze w łapki . „Obiecała, że nam też ją pokaże, wiesz?” 

Następnego dnia mama kotki zabrała , pieska, i jeżyka do pobliskiego parku. 

„Najpierw pójdziemy do fontanny, dobrze?” – prosi . 

Przy pracuje pan ogrodnik. Ma nowiutką , oraz sadzonki, nasiona różnych kwiatów. 

„Ojej, !” – zawołała . Tego dnia w parku przyjaciele widzieli jeszcze: 

młodą , wiosenne , pszczołę, i  . 

Potem bawili się na , a gdy chcieli odpocząć usiedli na .

„Cieszę się, że wreszcie jest wiosna” – powiedział . 

„I to nie tylko na , ale wszędzie wokół nas …”. 

Na podstawie opowiadania z książki „Miś Gabryś” – tekst Iwona Krynicka,
ilustracje Anna Xawery Zyn dwalewicz.

WIOSNA
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„Bałwan ze śniegu”
B.St. Kossuthówna 

Ulepiły dzieci ze śniegu bałwana, 
w kapeluszu, z fajką w zębach wygląda na pana. 

Pewno ci tu zimno, śniegowy bałwanie, 
chodźże do nas do przedszkola na ciepłe śniadanie. 

Zaiskrzył się bałwan, jakby śmiał się z tego: 
– Mróz – to mój przyjaciel, – stopniałbym bez niego.

Za ba wy za war te w tej ksią żecz ce, zwa ne,, ma sa ży ka mi’’ ba zu ją na do ty ku i na tu ral nej ak tyw no ści

dzie ci. Przez uścisk, piesz czo ty, ko ły sa nie i de li kat ny ma saż oka zy wa ne są dziec ku mi łość i bez pie -

czeń stwo. Książ ka ta po wsta ła z my ślą o dzie ciach i ro dzi cach, aby po głę biać ich więź uczu cio wą i fi zycz -

ną, któ ra two rzy się jesz cze przed na ro dzi na mi dziec ka. Ma sa ży ki wy ko ny wa ne już od pier wszych dni ży -

cia dziec ka, po głę bia ją wię zi mie dzy ro dzi cem a dziec kiem, da ją dziec ku ra dość, mi łość, po czu cie bez-

 pie czeń stwa i od prę że nie, a do ro słe mu poz wa la ją le piej po znać dziec ko i zro zu mieć je go po trze by.

Ko lo ro we ilu stra cje do pa so wa ne do pre zen to wa nych wier szy ków przy cią ga ją uwa gę star sze go

dziec ka. Ksią że czkę moż na wy ko rzy stać na wie le spo so bów: po pro stu czy tać, oglą dać ilu stra cje lub

czy tać i ma so wać jed no cześ nie. Wier szy ki ła two za pa mię tać. Moż na je wy ko rzy stać w każ dej wol nej

chwi li – na pod wór ku, w po cze kal ni u le ka rza, w sa mo cho dzie, na spa ce rze, w chwi lach uko je nia itd. 

Z tą książ ką dzie cia ki nie bę dą się nu dzić, a Pań stwo za sta na wiać, w co się po ba wić z dziec kiem.

Go rą co za chę cam do lek tu ry tej książ ki!!!

••• Emi lia Dy biec

„Przy tu lan ki. Czy li wier szy ki na dzie cię ce ma sa ży ki”
Au tor: Mar ta Bo gda no wicz • Wy daw nic two: Har mo nia, Gdańsk 2007

Uczu cia to bar dzo waż ny ele ment to wa rzy szą cy nam na co dzień w na szym ży ciu. Po mi mo

te go, że wszy scy je prze ży wa my nie każ dy po tra fi okre ślić to, co czu je. Z uczu cia mi i roz -

ma i tym ich wy ra ża niem spo ty ka my się wszę dzie lecz tyl ko nie któ rzy po tra fią je ro zu mieć i so bie

z ni mi ra dzić. Jed nym ze spo so bów ucze nia się z emo cji swo ich i in nych osób jest mó wie nie o nich

i na zy wa nie ich już we wczes nym wie ku. Ce lem tej książ ki jest właś nie oswa ja nie dzie ci z uczu -

cia mi, za gad ki zaś ma ją być pun ktem wyj ścia do roz mo wy o ich prze ży ciach.

Ksią że czka Mar ci na Bryk czyń skie go „Co się kry je w ser cu na dnie? Kto prze czy ta ten od gad nie”

na pi sa na jest w bar dzo in te re su ją cej for mie. Za wie ra 25 za ga dek w po sta ci krót kich, ry mo wa nych

wier szy ków, któ rych od po wie dzi przed sta wia ją pod sta wo we uczu cia cha rak te ry stycz ne dla każ de go

czło wie ka ta kie jak strach, szczę ście, na dzie ja, ra dość, itp. 

••• Ju sty na Wichańska

„Co się kry je w ser cu na dnie? Kto prze czy ta ten od gad nie”
Mar cin Bryk czyń ski

Poczytaj mi mamo
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Tym, któ rzy jesz cze nie czy ta li lub nie wi dzie li, po le cam książ kę oraz film „Opo wieść oj ca.
Przez mon gol skie ste py w po szu ki wa niu cu du” Isa ac so na Ru per ta.

Pięk na, ciep ła opo wieść, po ka zu ją ca, że każ dy ro dzic ma po przez au tyzm włas ną dro gę, któ -
rą kro czy naj le piej jak po tra fi. Po ka zu ją ca tak że, jak wiel ką si łę sta no wi ro dzi na, jak waż ne jest
to, by ro dzi ce by li w tej wy ma ga ją cej pod ró ży ra zem. Uświa da mia ją ca tak że, jak wie le czło wiek
jest w sta nie zro bić w imię mi ło ści do dziec ka. Pod kre śla uzna nie in no ści dru giej oso by i to, jak
waż ne jest umoż li wie nie jej fun kcjo no wa nia w spo łe czeń stwie. Krze pią ca na du chu, god na uwa -
gi po zy cja.

••• El żbie ta Ja siń ska

½ kg ugo to wa nych, ciep łych ziem nia ków zmie lić przez ma szyn kę. Na to po kru szyć
15 dkg droż dży, do dać ½ szklanki cu kru. ½ kost ki ma sła po kro ić w pla ster ki i po ło żyć
na wierzch. Wbić 3 ca łe jaj ka i dodać ok. ½ kg mą ki – ty le ile się za gnie cie. Ca łość za-
 gnieść. Cia sto po win no być mięk kie, jak na ko pyt ka. For mo wać mi ni pą czusz ki i sma -
żyć w głę bo kim tłusz czu. Na ko niec za nu rzyć w lu krze i sma ko wać!!

Mini pączusie karnawałowe

To warto przeczytać

Aktualności

Coś dobrego
dla Dużego i Małego

Wosta t nim cza sie ga bi net lo go pe dycz ny zo stał wy po sa żo ny w no we po mo ce dy dak tycz ne. Do dys po zy cji na szych
przed szko la ków jest te raz kom pu ter z ekra nem do ty ko wym, na któ rym znaj du je się spe cja li stycz ne opro gra mo -

wa nie, któ re ua trak cyj ni za ję cia lo go pe dycz ne i te ra pe u tycz ne na szym po do piecz nym.
Przed szko le zo sta ło rów nież wy po sa żo ne w sprzęt wspo ma ga ją cy ko mu ni ka cję – ko mu ni ka to ry: Go Talk 4+, Step by

Step, Ba se Tra i ner, iTalk 2 oraz opro gra mo wa nie wspo ma ga ją ce ko mu ni ka cję, któ re poz wa la nam two rzyć, z wy ko rzy sta -
niem sym bo li PCS, tab li ce wy bo ru, książ ki ko mu ni ka cyj ne oraz tab li ce kon tek sto we.

••• Monika Chruścielewska
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Za ję cia z udzia łem psów od by wa ją się w przed szko lu od wrześ nia 2002 r. Pro-
 wa dzą je te ra pe ut ki z Fun da cji „Przy ja ciel”. Za wsze by ły to za ję cia nie od -

płat ne. Przez osta t ni rok Fun da cja or ga ni zo wa ła je w ra mach pro gra mu Do go -
te ra pia me to dą wspo ma ga nia roz wo ju nie peł no spraw ne go dziecka w ra mach
Fun du szu dla Or ga ni za cji Po za rzą do wych, któ ry trwał do 30 li sto pa da 2010 r.
Chcia ła bym, że by po tym okre sie za ję cia rów nież od by wa ły się sy ste ma tycz nie

i że by ście Pań stwo nie mu sie li za nie pła cić. Dla te go szu kam spon so ra. Mo że wśród Pań stwa pra co daw ców
lub przy ja ciół są oso by, któ re mog ły by nam po móc. Za ję cia od by wa ją się raz w ty god niu, po 30 mi nut dla każ -
dej gru py. Ich koszt wy no si 250 zł, czy li 1000 zł mie sięcz nie.

Li czę na Pań stwa za in te re so wa nie i po moc.

Podziękowania
Ser decz nie dzię ku je my Pań stwu za wpła ty da ro wizn na rzecz na sze go przed szko la. Dzię ki Pań stwa sta ra -

niom od wrześ nia 2010 r. zgro ma dzi liś my na kon cie do cho dów włas nych środ ki, któ re poz wo li ły nam zor-
 ga ni zo wać war szta ty Bo żo na ro dze nio we oraz im pre zę z Mi ko ła jem. Za ku pi liś my dla dzie ci pre zen ty z oka zji
Świąt Bo że go Na ro dze nia. Osta t nio dzie ci uczest ni czy ły w war szta tach pla stycz nych z wy ko rzy sta niem gli ny. 

W na stęp nym se me strze rów nież pla nu je my spo ro atrak cji. W lu tym za pro si my ar ty stów cyr ko wych, któ-
 rych wy stę py za wsze cie szą na sze dzie ci. Wios ną od bę dzie się Tur niej Mo to rycz ny oraz zor ga ni zu je my ob-
 cho dy Świę ta Mat ki. Z oka zji Dnia Dziec ka chcia ły byś my za pro sić ar ty stów te a tru Plac Zabaw oraz ob da -
ro wać dzie ci wspa nia ły mi pre zen ta mi. Bę dzie my rów nież przy go to wy wa ły przed sta wie nie na za koń cze nie ro -
ku szkol ne go, pod czas któ re go po że gna my dzie ci od cho dzą ce do szko ły wrę cza jąc im pa miąt ko we dy plo my
oraz ple ca ki.

Ma my na dzie je, że dzię ki Pań stwa wpła tom zre a li zu je my wszyst kie za pla no wa ne przed sięw zię cia. 
••• Do ro ta Puławska

Szu ka my spon so ra!

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 




