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Witajcie kochane 
przedszkolaki. 

Myślę, ze minęło już co 
najmniej 18 lat od momentu, 
kiedy pierwszy raz 
postanowiliście zaprosić mnie do 
Waszego przedszkola.  

Bardzo się cieszę, że 
wybraliście właśnie mnie na 
Patrona i mogłem zamieszkać na 
warszawskich Bielanach.  

Ile ja tu przeżyłem 
ciekawych przygód… 

Ale tak naprawdę to ja 
mam już 60lat. Po raz pierwszy 
pojawiłem się w opowiadaniach 
publikowanych w czasopiśmie dla 
najmłodszych „Miś”.  

 
Potem stałem się 

bohaterem wielu książek dla 

dzieci. Moje przygody pomagały 
dzieciom odkrywać świat, 
kształtować osobowość, uczyły 
współpracy w grupie i 
pokazywały jak ważna w życiu 
jest przyjaźń. 

 W 1975r. stałem się 
bardzo popularny, 
niespodziewanie trafiłem na 
szklany ekran. Zaprzyjaźniłem 
się z dziećmi na całym świecie i 
cieszę się, że mam tak wielu 
przyjaciół. Ale to jeszcze nie 
koniec, podobno ma powstać o 
mnie pełnometrażowy film – 
premierę zapowiedziano na 
2019r, nie mogę się już 
doczekać. 

Bardzo lubię to Wasze 
przedszkole, spędzam ciekawie 
czas, świetnie się bawię, ale 
również uczę się.  

Wiem, co mam robić, żeby 
być zdrowym, bezpiecznym i 
kulturalnym misiem.  

Wraz z dziećmi nabywam 
nowych wiadomości z różnych 
dziedzin życia:  



 

Żeby być zdrowym, pijemy 
dużo wody, świeżo wyciskanych 
soków, jemy dużo warzyw i 
owoców, orzechów i nasion. 

 
Korzystając z kampanii 

edukacyjnej „Mamo, tato wolę 
wodę” dzieci dowiedziały się, o 
właściwościach i zastosowaniu 
wody, a także, o znaczeniu 
wody dla życia.

 
Dużo czasu spędzamy na 

świeżym powietrzu, bierzemy  
udział w zajęciach sportowych 
organizowanych przez Akademię 
Wychowania Fizycznego.  

Chętnie ćwiczymy z Panią 
Agnieszką, która prowadzi 

gimnastykę korekcyjną i  
tańczymy Zumbę z Panią Hanią.  

 

 

                              
 
Świadomie uczestniczymy w 

życiu kulturalnym poprzez 
kontakt z literaturą, teatrem i  
sztuką. Często gościmy w 
naszym przedszkolu aktorów i 
oglądamy ciekawe 
przedstawienia teatralne. 

 Lubimy też jeździć do 
teatru. Ostatnio byliśmy na 
Musicalu „Śpiąca Królewna” w 
teatrze Sabat. Moc wrażeń.  



 

Pani Ania prowadzi z nami 
warsztaty plastyczne, 
wykonujemy ciekawe prace 
wykorzystując różnorodne 
techniki plastyczne.  

Uczymy się też języka 
angielskiego.  

Popularne w naszym 
przedszkolu jest również 
czytanie książek, tym samym 
popularyzujemy czytelnictwo 
wśród najmłodszych i 
kształtujemy system 
fundamentalnych wartości. 

  

Chętnie zapraszamy do 
przedszkola rodziców, dziadków 
na „czytanie przy herbatce”.  

Przedszkole zorganizowało 
również konkurs recytatorski dla 
dzieci z bielańskich przedszkoli. 
Dzieci prezentowały twórczość 
znanej poetki, Wandy 
Chotomskiej. 

Ważnym elementem 
przedszkolnego życia jest nasze 
bezpieczeństwo. Wiemy, jak 
bezpiecznie poruszać się po 
drodze, gdzie zadzwonić, żeby 
wezwać pomoc, co zrobić jak się 
zgubimy i jak reagować, kiedy 
zaczepi nas ktoś nieznajomy.  
Opowiadają nam o tym 
zaproszeni Policjanci, Straż 
Miejska i Strażacy. 

 
 Lubimy również  poznawać 

historię naszego miasta. 



 

Przedszkole kontynuuje projekt 
„Varsavianistyczne Przedszkole”, 
którego głównym celem jest 
upowszechnianie wśród dzieci 
wiedzy o Warszawie.  

Przedszkolaki wzięły udział 
w Konkursie wiedzy o 
Warszawie, organizowanym 
przez dzielnicę Targówek.  

Tradycją naszego 
przedszkola są również rodzinne 
uroczystości i spotkania. W 
listopadzie odbyła się pierwsza 
ważna, dla maluchów, 
uroczystość, Pasowanie na 
przedszkolaka. Dzieci 
zaprezentowały rodzicom 
zdobyte umiejętności.  

W grudniu starszaki 
odwiedziły zakład produkujący 
bombki, poznały proces 
wytwarzania świątecznych ozdób 
i miały możliwość samodzielnego 
ozdobienia bombki. 

 Wszystkie grupy zaprosiły 
rodziców na Jasełka i Spotkanie 
przy choince. Po występach był 
czas na składanie życzeń, 
wspólne kolędowanie i 

próbowanie świątecznych 
przysmaków  

W lutym, wnuczęta składały 
życzenia Babciom i Dziadkom, 
wzruszeniom nie było końca.

  
Wspaniale zakończyliśmy 

czas karnawału, Bal na 100 par, 
były tańce przy znanych 
dzieciom piosenkach, konkursy, 
wybór króla i królowej balu. 

 
 
Przed nami jeszcze wiele 

wspaniałych dni. Niedługo 
powitamy Wiosnę, częściej 



 

będziemy bawić się w ogrodzie, 
chodzić na spacery i wycieczki.  

Kochane przedszkolaki 
życzę Wam wielu wspaniałych 
chwil w przedszkolu i do 
zobaczenia za rok. 
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