
„Pasowanie na przedszkolaka” oraz urodziny Kubu-
sia Puchatka by∏y okazjà, aby w sobotnie przedpo∏ud-
nie 15 wrzeÊnia 2005 r. spotkaç si´ tak licznie w Przed-
szkolu Samorzàdowym Nr 2 im. Kubusia Puchatka w
Ciechocinku. Pasowanie na przedszkolaka w obecnoÊ-
ci rodziców, rodzeƒstwa, najbli˝szych, pod troskliwym
okiem swoich paƒ to bardzo wyjàtkowy dzieƒ.

Ju˝ od wiosny prowadzi∏yÊmy proces adaptacyjny
naszych milusiƒskich. Podejmowa∏yÊmy dzia∏ania, któ-
re przynios∏y efekt szybszej i ∏agodniejszej adaptacji.
Dzieci sà radosne, pogodne, otwarte na nowe sytuacje
przedszkolne. Dzieƒ pasowania na przedszkolaka by∏
uwieƒczeniem tych dzia∏aƒ. Maluchy Êpiewa∏y, recyto-
wa∏y, a przede wszystkim weso∏o bawi∏y si´ z Kubusiem
Puchatkiem – misiem, który od roku na sta∏e zamiesz-
ka∏ w naszym przedszkolu, w specjalnie zbudowanej
„Chatce”. KubuÊ ka˝dego dnia wita dzieci oraz jest
obecny w ich ˝yciu. Dlatego te˝ nie mog∏o zabraknàç
go podczas tak wielkiej uroczystoÊci. A ˝e akurat 14
paêdziernika przypadajà jego urodziny, podj´∏yÊmy
wspólnie decyzj´ o po∏àczeniu tych uroczystoÊci.

Uroczystego pasowania na przedszkolaka dokona-
∏a dyrektor przedszkola p. Henryka Terpi∏owska, a nas-
t´pnie KubuÊ Puchatek - po przeprowadzonym spraw-
dzianie umiej´tnoÊci - przyjà∏ do grona swoich przy-
jació∏ 28 dzieci i zaprosi∏ na s∏odkie „co nieco”. Uro-
dzinowy tort z p∏onàcym ogniem wzmocni∏ si∏y wszyst-
kich, nawet najbardziej zm´czonych dzieci. Spotkanie
by∏o okazjà do lepszego wzajemnego poznania oraz
integracji: dziecko - rodzic - przedszkole.

Mimo i˝ sobotnie spotkanie dobieg∏o koƒca, to
jednak nie skoƒczy∏o si´ Êwi´towanie urodzin Kubusia
Puchatka. Ca∏a spo∏ecznoÊç przedszkolna Êwi´towa∏a
wraz z Kubusiem Puchatkiem w poniedzia∏ek 17 paê-
dziernika 2005 r. Gry i zabawy oraz udzia∏ w przedsta-
wieniu teatralnym Pt. „KubuÊ Puchatek i przyjaciele”
wystawionym przez aktorów teatru ART - RE z Krakowa
pozostawi∏y niezapomniane prze˝ycia. Dzieci przygo-

towa∏y tak˝e dla naszego misia okolicznoÊciowe pre-
zenty: kolorowe prace, ciasteczka i inne niespodzianki.
Wiele radoÊci sprawi∏a Kubusiowi Haneczka z grupy
starszaków, która przynios∏a ulubiony miodek i pach-
nàce kwiatki. Dzieci udekorowa∏y „Chatk´ Kubusia”
„miodowymi” balonami, tak aby KubuÊ mia∏ zawsze
pi´kne sny.

Wszyscy wiemy, i˝ KubuÊ to miÊ o ma∏ym rozumku,
lecz ogromnym sercu. MiÊ, który prze˝ywa ró˝ne nie-
samowite przygody, które zawsze dobrze si´ koƒczà.
Jego wielkie serce pokazuje, i˝ najwa˝niejsza w ˝yciu
jest przyjaêƒ oraz takie wartoÊci jak: dobro, prawda,
mi∏oÊç. W∏aÊnie te wartoÊci próbujemy zaszczepiç
naszym dzieciom, stawiajàc Kubusia Puchatka za dobry
przyk∏ad.

     Mariola Kopy∏owska
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