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WITAM MOJE KOCHANE PRZEDSZKOLAKI 

  Pierwszego marca będziemy wspólnie obchodzić 

rocznicę nadania imienia” Miś Uszatek” naszemu 

przedszkolu. 

To już 19lat razem mieszkamy i przeżywamy 

wspaniałe przygody. 

Kilka pokoleń dzieci opuściło już nasze mury i 

podjęło inne, ważne wyzwania życiowe. A ja co 

roku witam nowe przedszkolaki i zachęcam do 

wspólnej zabawy. 

Jest naprawdę ciekawie… 

Z moimi małymi przyjaciółmi cały rok dbam o 

zdrowie, dzieci zapraszają mnie na warsztaty 

kulinarne, na których wspólnie z paniami uczą się 

przyrządzać zdrowe i smaczne potrawy. Czujemy 

się jak w prawdziwym Masterchefie . 

Na co dzień jemy zdrowo i zażywamy dużo ruchu, 

żeby być zdrowym i mieć siłę na zabawę. 

 



Ja oczywiście najbardziej 

lubię mój słodki miodek, ale 

wiem, że słodycze są 

niezdrowe  i staram się jeść 

warzywa, owoce, orzechy, 

pestki słonecznika, dyni itp. 

 

 

 

Tak niedawno dzieci wracały z wakacji, a tu minęło 

już pół roku i będziemy witać Panią Wiosnę. 

Może trochę powspominamy, tyle ciekawych 

rzeczy wydarzyło się w naszym przedszkolu… 

 We wrześniu przywitałem oczywiście najmłodsze 

przedszkolaki.  

Grupa IV przygotowała o mnie przedstawienie i w 

listopadzie dzieci zostały przyjęte w poczet naszej 

społeczności, odbyło się Pasowanie na 

Przedszkolaka. 

Jesień to piękna pora roku, lecą z drzew kolorowe 

liście, można zbierać w lesie grzyby, w 



przedszkolnym ogródku dzieci odnajdywały ukryte 

w trawie kasztany – robiły z nich kasztaniaki.  

 
 

Długo czekaliśmy na zimę, nasza przedszkolna 
górka była nieprzydatna, nie mogliśmy zjeżdżać na 

sankach, bo nie było śniegu.  
Ale mieliśmy inne ciekawe zajęcia, braliśmy 

udział w akcji „Góra grosza” – chętnie wspieramy 
akcje społeczne i charytatywne. Podjęte działania 
uwrażliwiają na potrzeby innych, uczą empatii.  
Odwiedziliśmy Teatr Sabat gdzie oglądaliśmy 

wspaniałe przedstawienie o Alladynie i 
czarodziejskiej lampie. 

Spotkaliśmy się też z rodzicami przy choince, była 
opowieść o narodzinach Jezusa, śpiewanie kolęd, 

Mikołaj i prezenty. 
  



Odwiedziliśmy 
również Fabrykę 

Bombek – poznaliśmy 
proces produkcji ozdób 

choinkowych, sami 
mogliśmy ozdobić 

szklaną kulę. 
 

W styczniu bawiliśmy się na Balu Karnawałowym, 
wybieraliśmy Króla i Królową Balu, było mnóstwo 

śmiechu i zabawy przy muzyce. 
Pamiętaliśmy też o Święcie Babci  

I Dziadka. Dzieci przygotowały wspaniałe 
niespodzianki dla swoich dziadków.  

I doczekaliśmy się śniegu, zima nas nie zawiodła, 
zasypała cały ogródek białym puchem.  

„ Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana…” 
Zimowych uciech mieliśmy co niemiara. 

 

 
 



Chętnie spotykam się z dziećmi w naszym kąciku 
czytelniczym, poznajemy wiele ciekawych 

przygód moich, i bohaterów innych książek.  
Wspólnie zastanawialiśmy się, gdzie jest Afryka? 

 
Nie mogę już się doczekać moich przedszkolnych 

urodzin. Słyszałem, że będzie wiele niespodzianek. 
Dzieci przygotowują dla mnie coś specjalnego. 
Pani Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną też 

szykują wspaniałe prezenty dla grup. 
Mam nadzieję, że zjemy pyszny tort z okazji tego 
wielkiego święta i będziemy się świetnie bawić. 
Za rok będę obchodzić kolejne urodziny, a tym 

czasem, życzę Wam i sobie odlotowych zabaw w 
przedszkolu i słonecznych wakacji. 
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