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Spotkanie
z pisarkà Teresà Ostrowskà

31 paêdziernika br. Przedszkole Samorzàdowe nr 1
zorganizowa∏o dla swoich najm∏odszych spotkanie
autorskie z pisarkà Teresà Ostrowskà.

Pani Teresa  to pisarka i poetka z gminy Radków
(powiat w∏oszczowski). Jest autorkà bajek dla dzieci:
Zimowe spory maszyn rolniczych, Bajki z zagrody
Babci i Dziadka, Opowiadania z zagrody Babci
i Dziadka. Pani Teresa przepi´knie opowiada∏a o sy-
tuacjach b´dàcych inspiracjà jej twórczoÊci, o bohate-
rach przewijajàcych si´ w jej utworach i pomys∏ach
na wiersze. Jej wierszowane ksià˝eczki g∏ównie przy-
bli˝ajà dzieciom Êwiat zwierzàt z wiejskiego podwór-
ka, uczà dzieci szacunku do zwierzàt, mówià o tym,
˝e ka˝de stworzenie potrzebuje dobroci i troski. Au-
torka ukazuje odchodzàcy obraz wsi z tradycyjnym

sposobem gospodarowania, wsi, na której coraz cz´Ê-
ciej zostajà sami dziadkowie czekajàcy na swoje dzieci
i wnuki. Zupe∏nie jak Pani Teresa ze swoim m´˝em.

Przedszkolaki z zainteresowaniem s∏ucha∏y bajek
i opowiadaƒ o zwierz´tach, o maszynach rolniczych,
o zjawiskach atmosferycznych... i wszystkim tym, czym
na co dzieƒ ˝yje wiejskie podwórko. Na zakoƒczenie
dzieci podzi´kowa∏y pisarce gromkimi brawami, Pa-
ni Dyrektor wr´czy∏a bukiet kwiatów, a dziewczynki
z najstarszej grupy podarowa∏y laurk´ z podzi´kowa-
niami i ˝yczeniami dalszej, owocnej pracy na rzecz naj-
m∏odszych. Spotkanie up∏yn´∏o w bardzo mi∏ej i ser-
decznej atmosferze.

  tekst i foto Marzena Makowska
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W Êrod´ 30 paêdziernika br. w Przedszkolu Samo-
rzàdowym nr 1odby∏o si´ w przedszkolu Âwi´to Dyni.
UroczystoÊç ta poprzedzona by∏a wykonaniem przez
ch´tne dzieci i ich rodziców ozdobnej dyni i przyniesie-
nie jej na przedszkolnà wystaw´. Praca domowa okaza-
∏a si´ bardzo owocna, bo na przedszkolnych parape-
tach zaroi∏o si´ od przepi´knych, wielokolorowych
i pomys∏owo przystrojonych dyƒ. Dzieci dowiedzia-
∏y si´, ˝e z jednego ma∏ego ziarenka mo˝e wyrosnàç
owoc majàcy nawet kilkaset kilogramów. Poprzez opo-
wiadanie przeczytane przez Panià Dyrektor zapami´ta∏y,
jakie sà jej walory zdrowotne i od˝ywcze. Natomiast
w przedszkolnej sto∏ówce mia∏y okazj´ degustowaç
potrawy z niej przygotowane: zup´ dyniowà podanà
w specjalnie upieczonym chlebie w kszta∏cie dyni

czy piero˝ki z farszem dyniowo-jab∏kowym. Na podwie-
czorek podano oczywiÊcie coÊ s∏odkiego, dla ka˝dej
grupy tort z przepi´knym zdj´ciem dyniowej królowej
naszego dnia. Wszystkie dzieci, które ozdobi∏y dynie
otrzyma∏y dyplom za swojà pomys∏owoÊç i pracowitoÊç.

Tego samego dnia w ka˝dej z grup odbywa∏y si´
zabawy, konkursy i taƒce:

Czarodzieje przebrani byli w przepi´kne stroje
wró˝ek, czarnoksi´˝ników, wiedêm i czarodziejek.
W sali czeka∏y na dzieci balony, pajàki, duchy, a dym
unoszàcy si´ nad g∏owami i barwne Êwiate∏ka wprowa-
dza∏y w mrocznà sceneri´ magii. Ka˝de dziecko mia∏o
okazj´ si´gnàç do kocio∏ka, aby wylosowaç i zjeÊç mu-
fink´ z wró˝bà: „co ciekawego czeka mnie w przysz∏oÊ-
ci”, a na koniec podzieliliÊmy si´ tortem upieczonym

Âwi´to Dyni i Âwi´to Grupy
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przez Rodziców, którym serdecznie dzi´kujemy za po-
moc i jak zawsze gorliwe zaanga˝owanie!!!!

Gumisie - mia∏y na sobie kolorowe gumisiowe
stroje, w których pi´knie bawi∏y si´ przy skocznej mu-
zyce, tworzàc korowody i rytmiczne taƒce. Du˝à atrakcjà
by∏y konkursy i zawody w „gumisiowym lesie”, a tak˝e
poszukiwanie „gumisiowych przysmaków”. Nie zabrak-
∏o taƒców i konkursów z gazetami oraz kolorowymi
balonami. Na koniec dzieci otrzyma∏y s∏odki pocz´stu-
nek.

Smerfy i Krasnale wspólnie bra∏y udzia∏ w konkur-
sach i zabawach ruchowych. I niewa˝ne by∏o, która

grupa wygrywa∏a, liczy∏a si´  zabawa i dobry humor.
Na koniec Krasnale zaprosi∏y wszystkie dzieci na przed-
stawienia „Ksi´˝niczka na ziarnku grochu” i „Siedem
Kruków”. Barwna inscenizacja i pi´kne stroje dodat-
kowo uatrakcyjni∏y przedstawienie. Po po∏udniu bajki
obejrzeli rodzice pi´ciolatków, a mamy z Rady Rodzi-
ców przygotowa∏y s∏odki pocz´stunek dla swoich ma-
∏ych artystów.

Dzieciom za zabaw´, a Rodzicom za pomoc
serdecznie dzi´kujemy.

  Marzena Makowska i Beata Piekarska

30 paêdziernika br., z okazji Êwi´ta Halloween,
w grupie 6-latków Przedszkola Samorzàdowego nr 2
im. Kubusia Puchatka, odby∏y si´ harce, taƒce i wygi-
baski.

W tym dniu dzieci przysz∏y do przedszkola przebra-
ne za dobre duszki, czarownice i inne stworki. Wzi´-
∏y udzia∏ w ró˝nych zabawach i konkursach. Odwiedzi-
∏y równie˝ dzieci i nauczycielki z innych grup, wo∏ajàc

„Cukierek albo psikus”, czego wynikiem by∏ uzbiera-
ny przez nie pe∏en kosz cukierków, którymi póêniej
ze smakiem si´ zajada∏y. W grupie 6-latków zorganizo-
wano tak˝e wystaw´ pt. ”NajÊmieszniejsza dynia hallo-
weenowa”. Dzieci wspólnie z rodzicami wykona∏y
wspania∏e stworki. Ka˝dy uczestnik wystawy otrzyma∏
nagrod´ i dyplom.

Beata Linowska

Halloween u przedszkolaków…

fot. M. Makowska

fot. nades∏ane
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Owocowa kraina

W paêdzierniku w Przedszkolu Samorzàdowym nr
2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku odby∏ si´ „Dzieƒ

owocowy”, obfitujàcy w dobrà zabaw´ i smaczne owo-
cowe specja∏y przygotowane przez naszych przedszkola-
ków.

Dzieci z m∏odszych grup bra∏y udzia∏ w zabawach
zorganizowanych przez swoje panie nauczycielki.
WÊród nich by∏y zagadki, quizy, a tak˝e zaj´cia dydak-
tyczne poÊwi´cone owocom, ich walorom od˝ywczym
i zdrowotnym. Dzieci z grup starszych przygotowywa∏y
„owocowe przysmaki”, co by∏o dla nich ogromnà atrak-
cjà. ¸adnie wyglàdajàce, dorodne, kolorowe owoce,
owocowe sa∏atki, szasz∏yki przyciàga∏y wzrok i kusi∏y
zapachem. Dlatego dzieci z ogromnym apetytem zaja-
da∏y przygotowane przez siebie przysmaki i pe∏ne si∏y
oraz energii Êwi´towa∏y „Dzieƒ owocowy”. Ka˝da grupa
wykaza∏a si´ inwencjà twórczà oraz bogactwem wiedzy
na temat owoców i ich spo˝ywania.

    Aleksandra Wawrzonkowska
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Drodzy rodzice, dzi´kujemy!

Dyrektor Przedszkola Samorzàdowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku oraz nauczycielki
grupy 3-4 latków pragnà wyraziç goràce i serdeczne podzi´kowania wszystkim rodzicom za zaanga˝owanie
w ˝ycie grupy i przedszkola. A w szczególnoÊci: rodzicom Ignasia K. za zakup zabawek, farb oraz koloro-
wego papieru, z którego dzieci wykonujà ciekawe prace plastyczne, rodzicom Krzysia K. za zakup Êlicznej
dzieci´cej wyk∏adziny do sali 3-4 latków, rodzicom Mateusza T. za wykonanie kàcika majsterkowicza,
rodzicom Asi D. za ksià˝eczki i zabawki; rodzicom Ignasia Cz. za bujaczk´ tygryska i konika na biegunach.

Wszystkie ofiarowane przez Paƒstwa rzeczy sprawi∏y naszym maluchom ogromnà radoÊç. Dzi´ki
paƒstwu nasza sala wyglàda kolorowo.

Równie˝ nauczycielki z grupy 6–latków pragnà podzi´kowaç rodzicom Ani W. za pokrycie kosztów
wynajmu autokaru na wycieczk´ przedszkolaków do Torunia. Dzi´ki Paƒstwu dzieci mia∏y mo˝liwoÊç
uczestniczyç w spektaklu teatralnym pt. „Przypadki doktora Bonifacego Tràbki” wystawionym w Teatrze
Baj Pomorski w Toruniu.

Wyra˝ajàc swà wdzi´cznoÊç za wielkie serce i dobrà wol´, ˝yczymy Paƒstwu wielu sukcesów i powo-
dzenia w realizacji ˝yciowych zamierzeƒ.

Z powa˝aniem, Dyrektor i nauczycielki
    Przedszkola Samorzàdowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
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Pomó˝my
zwierz´tom!

W spotkaniu bra∏y udzia∏y klasy I, II, III i IV. Podczas
tych nietypowych lekcji dzieciaki poznawa∏y wyst´pu-
jàce w naszym regionie dzikie zwierz´ta i ich zwyczaje
oraz sposoby na przetrwanie zimy. Mia∏y szans´ zdobyç
odpowiedzi na nurtujàce je pytania. Uczniowie ch´tnie
brali udzia∏ w zaj´ciach, a nawet otrzymywali nagrody
za aktywne uczestnictwo w lekcji.

Cz∏onkowie ko∏a namawiali dzieci do zbierania ka-
sztanów, które póêniej zostanà przekazane leÊnikom,
by móc dokarmiaç zwierzyn´ podczas mrozów. W cza-
sie weekendu, w trakcie spaceru z rodzicami, przyja-
ció∏mi mo˝na szukaç owoców jesieni, dla dzieci to ˝a-
dna trudnoÊç, a dla czworono˝nych, leÊnych przyjació∏
ogromna pomoc.

Zbiórka kasztanów, ˝o∏´dzi, orzechów i kolb kuku-
rydzy trwa∏a do 13 listopada i zakoƒczy∏a si´ ogromnym
sukcesem, poniewa˝ zebrano 150 kilogramów ˝ywnoÊ-
ci. Najwi´cej zebrali uczniowie klasy V B i III A.

            Anna Migdalska
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Wszystkim nam zale˝y, aby dzieci by∏y zdrowe
i mia∏y energi´ do nauki i zabawy.

8 listopada br., w Dniu Zdrowego Âniadania klasy
0 A, 0 B, III A i III B pod kierunkiem wychowawczyƒ:
Agnieszki Sobieraj, Oliwii Latopolskiej, Iwony Krzyszta-
nowicz i Krystyny Taranowskiej przygotowa∏y i wspólnie
zjad∏y najwa˝niejszy posi∏ek dnia.

Dzieciaki mia∏y ogromnà frajd´, nie tylko z dzielenia
si´ z innymi, ale tak˝e z próbowania nowych smaków.
Dowiedzia∏y si´, co lubià jeÊç na Êniadanie inne dzieci
i dlaczego w∏aÊciwe Êniadanie jest takie wa˝ne. Ucznio-
wie zrozumieli, ˝e codzienne Êniadanie pomaga im
dobrze zaczàç dzieƒ i daje równy start w szkolne obo-
wiàzki. Istotne jest tak˝e, by dzieci zrozumia∏y, ˝e ˝ad-
na s∏odka przekàska, ciasto czy dro˝d˝ówka nie zastàpià
porcji warzyw i owoców.

            Anna Migdalska

Âniadanie daje moc

24 paêdziernika br. myÊliwi z Ko∏a ¸owieckiego
nr 2 „Zdrój” w Ciechocinku: Bartosz Ró˝aƒski,
Przemys∏aw Centkowski i Grzegorz Kurczewski
przeprowadzili w szkole ciekawe zaj´cia o zwierz´-
tach. Dzieci by∏y zachwycone.

Og∏oszenie

Burmistrz Miasta Ciechocinka, dzia∏ajàc w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, ˝e na tablicy
og∏oszeƒ w siedzibie Urz´du Miasta Ciechocinek przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej
www.ciechocinek.bipst.pl,  zosta∏ wywieszony wykazy dot. nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç
Gminy Ciechocinek, przeznaczonej do sprzeda˝y.
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