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Drodzy Rodzice! 

 

Często powtarzane przysłowie mówi: „Wszystko co dobre szybko się kończy”. 

Każdemu z nas pewnie trochę żal wakacji i mijających urlopów, ale przecież przed nami 

następne, dobre rzeczy. Jedną z nich jest niewątpliwie rozpoczynający się nowy rok szkolny 

2018/2019. Cały personel przedszkola ma nadzieję, że Wasze dzieci spędzą w naszej 

placówce wiele, wiele miłych dni wypełnionych zabawą, nauką, spotkaniami z nowymi 

przyjaciółmi.  

Z doświadczenia wiemy, że początki szczególnie dla najmłodszych dzieci i ich 

rodziców są bardzo trudne. Nowa sytuacja, stres związany z rozstaniem, nowe, inne niż w 

domu wymagania… Doświadczenie pozwala też nam jednak stwierdzić z całym 

przekonaniem, że złe chwile miną i po kilku tygodniach dzieci z ochotą będą maszerowały do 

przedszkola.  

Zapraszamy do częstych rozmów z nauczycielkami, udziału w zebraniach, zajęciach 

otwartych. Wiele informacji uzyskacie Państwo również śledząc stronę internetową naszej 

placówki. Cóż zatem – zaczynamy . 

 

 

 

 KTO JEST KIM W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

Tradycyjnie już we wrześniowym numerze gazetki przedstawiamy personel naszego 

przedszkola. 

 

W poszczególnych grupach pracują: 



 

Grupa I – Smerfiki (3 latki) 

Nauczycielki: Bożena Hościło – dyrektor przedszkola, Edyta Halicka 

Pomoc nauczyciela: Agnieszka Żdanowicz 

 

Grupa II – Gumisie (4 latki) 

Nauczycielki: Aneta Borys, Anna Kalinowska, woźna: Agnieszka Zawadzka 

 

Grupa III – Pajacyki (4, 5 latki) 

Nauczycielki: Krystyna Oszmian, Monika Suprun, woźna: Aneta Piekutowska 

 

Grupa IV – Kubusie (5,6 latki) 

Nauczycielki: Teresa Faryno, Anna M. Guziejko, woźna: Sabina Orzechowska 

 

Panie z kancelarii: 

Intendent: Monika  

Księgowa: Anna  

Sekretarka: Marta  

 

Panie kucharki: 

Wiesława, Jolanta, Krystyna 

 

Pan konserwator: 

Andrzej  

 

Wszyscy dołożymy starań, aby jak najlepiej opiekować się naszymi przedszkolakami . 

 

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 

 

Serwis www.edu.com zamieścił na swojej stronie wspaniały „list” dziecka idącego pierwszy 

raz do przedszkola do swojej mamy. Gorąco polecamy jego lekturę, list poniżej: 

 

Mamuś, wstajemy! 

Załóż mi proszę wygodne dresy i kapcie, których 

nie będę musiał wciskać siłą. Zostaw 

w szatni coś na przebranie – wiesz, czasem łyżka 

tańczy w zupie, czasem żal mi w sali zostawić 

zabawki i … toaleta tak daleko wydaję się wtedy. 

Mamuś, wiem, że moje pójście do przedszkola 

przeżywasz bardziej niż ja. Jestem twoim 

skarbem, kruszynką, maluszkiem, żabką, 

księżniczką, misiaczkiem …wiem, mamciu. Wiesz 

co, muszę ci powiedzieć, że nam obojgu będzie 

http://www.edu.com/


trudno się rozstać, ale tylko na początku, kilka dni. No może kilka, kilka, kilka. 

I wiesz co, mamciu? Może przyjść mi do głowy (najczęściej w przedszkolnej 

szatni) kurczowe trzymanie się twojej nogi, trzymanie twoich rąk, błaganie żebyś 

mnie nie zostawiała, nie porzucała, nie odchodziła beze mnie! Mamciu bądź 

silną kobietą – twoja siła ducha pomoże mi oswoić się z nową sytuacją. 

Dokonałaś dobrego wyboru! Nie ma nic piękniejszego niż szansa mojego 

rozwoju wśród rówieśników. Zobaczysz, jeszcze zaskoczę cię mamciu 

wierszykiem wypowiedzianym z pamięci, piosenką zaśpiewna dla ciebie, 

rysunkiem o naszej miłości, samodzielnie ubranymi spodenkami. Może nawet 

uświadomię sobie, że sprzątanie po zabawie to nie taki diabeł jak go malują. 

Dzięki tobie mogę nauczyć się tego wszystkiego w przedszkolu. Tylko musisz 

wierzyć we mnie – będzie dobrze. Tylko bądź dzielna! Nie płacz za mną w pracy 

i po drodze do niej – nie robisz mi krzywdy. Nie żegnaj się ze mną zbyt długo. 

Przed wejściem do sali ukochaj mnie najmocniej, najmocniej, najmocniej, na 

ucho szepnij, że wrócisz i … idź odważnie. Nie zastanawiaj się czy dobrze 

zrobiłaś oddając mnie do przedszkola – ty mnie nie oddajesz, ty mnie rozwijasz. 

Nie przerażaj się moim płaczem podczas pierwszych dni – w ten sposób chcę ci 

powiedzieć, że będę tęsknił, że cię kocham… a ty mamciu swoją mądrością, 

rozsądkiem i konsekwencją naucz mnie proszę czekać na ciebie ze spokojem 

w moim małym serduszku. Obiecuję ci, że za jakiś czas sam będę ciągnął cię za 

rękę do moich przedszkolnych przyjaciół.  

Wszyscy potrzebujemy czasu na odwagę. 
 

 

 

 JAKIE MAMY PLANY 

 

Miesiąc wrzesień to czas na rozmowy o następujących tematach: 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Witamy w przedszkolu. 

2. Smerfiki to my. 

3. To ja. 

4. Już jesień. 

 

Grupa II – Gumisie 

 

1. Witamy w przedszkolu. 

2. Gumisie to my. 

3. Bezpieczna droga. 

4. Jesień wokół nas. 

 

Grupa III – Pajacyki 

 

1. Moja grupa Pajacyki. 

2. Moje bezpieczeństwo na drodze. 

3. Dary sadu. 

4. Dary ogrodu. 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Kubusie – to my! 

2. Jestem bezpieczny na drodze. 

3. Witamy jesień. 

4. Chcę być zdrowy. 

 

 

 

 



 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU. 

 

 20.09. 2018  - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka –prosimy o ubranie dzieci w 

kolory grupowe.  

 

Przypominamy: 

Grupa I – Smerfiki: biały, niebieski 

Grupa II – Gumisie: zielony, fioletowy 

Grupa III – Pajacyki: pomarańczowy, granatowy 

Grupa IV – Kubusie: żółty, czerwony. 

 

 21.09.2018 – Przedstawienie teatralne „Tomcio łakomczuszek w krainie 

czekoladowych serduszek”. Spektakl rozpocznie się o godz. 9.15. 

 

 

 

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 

Nasze przedszkole kontynuuje udział w Ogólnopolskim 

programie „Optymistyczne przedszkole" autorstwa 

Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot. Głównym 

założeniem programu jest rozwijanie u dziecka 

optymizmu, poczucia własnej wartości, zainteresowań i 

talentów, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Jest to program skierowany nie 

tylko do dzieci, ale również do rodziców i całego środowiska. Serdecznie zapraszamy do 

współpracy i czynnego uczestnictwa w proponowanych przez placówkę w ciągu roku 

szkolnego działaniach. 

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 

Grupa I - Smerfiki Grupa II – Gumisie  Grupa III - 

Pajacyki 

Grupa IV - Kubusie 

 

"Smerfiki"  - wiersz 

 

Jesteśmy Smerfiki, 

małe Smerfiki  

w lesie mieszkamy i 

białe czapeczki 

mamy. 

  

Bawimy się, uczymy, 

dzielnie pracujemy  

i zawsze chętnie 

smerfojagody jemy. 

 

 W lesie czas 

 

„Gumisie”  - wiersz 

 

Wszystkie Gumisie, 

To odważne misie. 

W „piąteczce” 

mieszkają, 

Dobre serca mają. 

 

Grupa dzielnych 

misiów  

wiele przygód ma, 

Każdy mały dzieciak  

dobrze te misie zna. 

 

 

„Pajacyki” –  wiersz 

 

Gdy przyszliśmy do 

przedszkola, trochę 

smutno było, 

ale potem bardzo 

szybko wszystko się 

zmieniło. 

Nasza grupa 

„Pajacyki” -  to 

dzielne pajace,  

a jak wszystkim 

wiadomo, pajacyk 

nie płacze. 

 

„Miś Kubuś” - 

wiersz 

 

Najpiękniejszy miś 

na świecie to jest 

Kubuś – chyba 

wiecie. Ma grubiutki, 

ładny brzuszek 

i czerwony modny 

ciuszek. 

Zjada słodki miód 

z kubeczka i wygląda 

jak kuleczka. 

Wszyscy misia dziś 



spędzamy, zawsze 

sobie pomagamy.  

Słuchamy Papy 

Smerfa i razem się 

trzymamy. 

 

"Jestem sobie 

przedszkolaczek" - 

piosenka 

 

Jestem sobie 

przedszkolaczek, 

Nie grymaszę i nie 

płaczę, 

Na bębenku marsza 

gram, 

Ram tam tam, ram 

tam tam. 

 

Mamy tu zabawek 

wiele, 

Razem bawić się 

weselej, 

Bo kolegów dobrych 

mam, 

Ram tam tam… 

 

Mamy klocki, kredki, 

farby, 

To są nasze wspólne 

skarby, 

Bardzo dobrze tutaj 

nam, 

Ram tam tam… 

 

Kto jest beksą i 

mazgajem, 

Ten się do nas nie 

nadaje, 

Niechaj w domu 

siedzi sam, 

Ram tam tam… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Wesołe 

przedszkole” - 

piosenka 

 

Kiedy słońce świeci i 

gdy deszczyk pada, 

idzie do przedszkola 

wesoła gromada. 

Tupią małe nóżki 

tupu-tupu tup. 

Raźno do 

przedszkola idzie 

mały zuch. 

Klocki, misie, lalki 

czekają od rana, 

uśmiechem nas wita 

pani ukochana. 

Bawimy się w 

zgodzie zawsze ty i 

ja. 

Bawimy wesoło 

hopsa, hopsa sa. 

A gdy usiądziemy 

wszyscy na dywanie, 

to nasze kółeczko 

zmienia się w 

słoneczko. 

Śpiewamy piosenki 

tra la la la. 

Wesoło w 

przedszkolu mija 

zawsze czas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajacyki bardzo lubią 

chodzić do 

przedszkola,  

bo tu uczą się i 

bawią, tańczą 

dookoła. 

No, a jeśli nie 

wierzycie, to 

zobaczcie sami,  

a kto chętny do 

zabawy bardzo 

zapraszamy.  

 

„Pajacyk” – 

piosenka 

 

Mam pajaca 

ogromnego w 

kapturku 

Co wywija wciąż 

koziołki na sznurku 

Zgina ręce, zgina 

nogi,  

zawsze wesół i bez 

trwogi,  

ten pajacyk mój. 

 

Raz mu się przygoda 

stała o, jo, joj 

Jedna nóżka się 

złamała o, jo, joj 

Biedny pajac cierpiał 

srodze,  

stojąc tak na jednej 

nodze, 

kto pomoże mu? 

 

Weszła mama do 

pokoju co ci to? 

Ja naprawie nóżkę 

twoją pokaż ją. 

Obie nóżki 

naprawione,  

skacze w tę i w tamtą 

stronę,  

ten pajacyk mój. 

 

 

 

kochają. 

Przyjacielem 

nazywają. 

 

Mały miś, słodki miś 

Do przedszkola chce 

dziś przyjść.Do 

straszaków go 

przyjmiemy 

Jak się pisze 

pokażemy. 

 

Misiu, misiu 

zapraszamy 

My o Tobie bajki 

znamy. Twoje imię 

ładnie brzmi. 

Oddział IV – 

Kubusie – to my! 

 

„Kubuś” – piosenka 

 

Już pora wstać, 

wyruszyć z domu, 

przyjaciela spotkać 

znów. 

Miły, puchaty, 

okrągły, bo to mój 

jest... 

 

Kubuś Puchatek, 

Kubuś. 

Wśród roju pszczół, 

jak to niedźwiadków 

ród.  

Kubuś włazi bez 

trudu, ramboli – 

bamboli, na dąb 

łasować miód. 

Zabawa - stały gość, 

a przygód  nigdy 

dość,  bo to jest raz 

na jakiś czas. 

 

A gdy jesteś sam w 

domu wśród czterech 

ścian, gdy coś ci 

doskwiera to masz 

przyjaciela! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kubuś Puchatek, 

Kubuś. 

Gdziekolwiek byś 

szedł, hej! Pójdę tam 

i ja! 

Kubuś i nie ma 

cudów.  

I jutro, i dziś, i ja i 

mój puchaty miś! 

 
 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Kuba wraca z wakacji i mówi do kolegi: 

- Szkoda że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej? Co dalej? 

- Musiałem zejść z karuzeli... 

 
Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

- Jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko 



kolorowanka pochodzi z serwisu Drukowanka.pl 


