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STO LAT PUCHATKU!

Solenizant osobiÊcie przyby∏ na zorganizowanà na jego czeÊç uroczys-
toÊç. Z tej okazji dzieci dla swojego ulubieƒca zaÊpiewa∏y hymn przed-
szkola, wyrecytowa∏y wiersze oraz wr´czy∏y samodzielnie wykonane la-
urki.

Tego dnia przedszkolaki mia∏y jeszcze jednà bardzo wa˝nà okazj´
do Êwi´towania. By∏a to uroczystoÊç nadania nazw grupom przedszkol-
nym. Po wypowiedzeniu przysi´gi, dyrektor Iwona Rutecka nada∏a gru-
pom nazwy i wr´czy∏a pamiàtkowe plakietki. Grupa 3-latków otrzyma-
∏a nazw´ Maleƒstwa, grupa 4-latków Króliczki, 4-5-latków Kangurki,
5-6-latków Tygryski, natomiast grupa 6-latków Sówki.

Na zakoƒczenie przyszed∏ czas na urodzinowy tort oraz wspólne pa-
miàtkowe zdj´cia z Kubusiem Puchatkiem. Uczestnikom tej przedszkolnej
imprezy ca∏y dzieƒ dopisywa∏ wspania∏y humor. Wszyscy byli zgodni,
˝e by∏ to dzieƒ pe∏en niezwyk∏ych wra˝eƒ, niespodzianek, wielu atrakcji
i z pewnoÊcià niezapomnianych chwil.

                        Aleksandra Wawrzonkowska

14 paêdziernika 2014 r. w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 w Ciechocinku po raz kolejny
Êwi´towano urodziny patrona przedszkola Kubusia Puchatka.

DARY JESIENI
Jesieƒ - tak wiele o niej mówimy, tak wiele piszemy.

Z pewnoÊcià mo˝emy przyznaç, ˝e jest pi´kna i kolo-
rowa. Jak co roku, zaskakuje nas mnogoÊcià darów
przyrody. To w∏aÊnie jesienià ch´tnie spacerujemy
wÊród mieniàcych si´ w s∏oƒcu liÊci, zachwycamy „cu-
dami” w ogrodach i sadach, zbieramy grzyby, zamyÊla-
my si´ przed delikatnie zasnutà paj´czynà. Wszystko
to jest na wyciàgni´cie r´ki, jest bliskie nam doros∏ym,
ale tak˝e naszym dzieciom. Dlatego te˝ w Przedszko-
lu Samorzàdowym nr 2 zorganizowa∏yÊmy przeglàd
artystyczny zainspirowany darami jesieni. Mia∏ on
na celu przede wszystkim rozwijanie dzieci´cej twór-
czoÊci plastyczno-technicznej, pobudzanie wyobraêni,
dostrzeganie pi´kna jesiennej przyrody oraz zach´cenie
rodziców do wspólnego aktywnego sp´dzania czasu
z dzieckiem.

Najpierw nale˝a∏o wybraç si´ na spacer do sadu,
ogrodu, parku, lasu bàdê na stragan. Nast´pnie wspólna
zabawa przy projektowaniu, komponowaniu, monto-
waniu i  obmyÊlaniu nazwy swojej  pracy.

Zabawa jest dla dziecka sposobem nie tylko na od-
poczynek i relaks, ale równie˝ na uczenie si´ i pozna-
wanie Êwiata. Zabawa rozwija, tym bardziej, im bardziej
we wspólnà zabaw´ z dzieçmi zaanga˝owani sà rodzice.

Z pe∏nym przekonaniem stwierdzamy, i˝ zapreze-
ntowane podczas przeglàdu prace odzwierciedlajà
ogromne zaanga˝owanie, ch´ç dzia∏ania oraz ukryte
talenty wielu rodziców i dzieci. Wykonane dowolnà

technikà cudeƒka, mi´dzy innymi z kasztanów, ˝o∏´dzi,
jarz´biny, liÊci, patyczków, mchu, szyszek, dyni, papryki
czy kalafiora, zachwycajà ca∏à spo∏ecznoÊç przedszkolnà
oraz osoby odwiedzajàce nasze przedszkole.

Wszyscy uczestnicy przeglàdu otrzymali pamiàtkowe
dyplomy oraz niespodziank´. Mamy nadziej´, i˝ sp´-
dzony wspólnie z dzieckiem czas by∏ dla wszystkich
radosny i przyczyni∏ si´ do wzmocnienia wi´zi rodzin-
nych, lepszego poznania siebie oraz wzbogaci∏ wiedz´
dzieci na temat darów, jakimi obdarza nas - jesieƒ.

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom serdecznie
dzi´kujemy, gratulujemy oryginalnych pomys∏ów i za-
ch´camy do dalszego poznawania darów jesieni.

    Mariola Kopy∏owska
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Kolorowe
wyst´py przedszkolaków

Wszystko to za sprawà grupy 5-latków, które wraz
ze swymi opiekunkami: Beatà Ruciƒskà i Marzenà
Makowskà przygotowa∏y przedstawienie pt. „Owo-
ce i warzywa to witaminki dla ch∏opczyka i dziewczynki”.

Ju˝ wkraczajàc w mury przedszkola, widaç by∏o
wielkie poruszenie z powodu wyst´pów. Dzieci, prze-
brane w kolorowe stroje owoców i warzyw, które po-
mogli stworzyç rodzice, przygotowywa∏y si´ do wyst´-
pów, podczas gdy dumne mamusie i tatusiowie zaj-
mowali miejsca w sali. Zanim rozpocz´∏y si´ Êpiewy
i wierszykowanie, podziwiano przepi´knà dekoracj´
przygotowanà przez Katarzyn´ D´bskà. Napis na kota-
rze zapowiada∏, jaki utwór b´dzie królowa∏ podczas
przedstawienia. Dzieci z zapa∏em recytowa∏y Jana
Brzechw´:

„Na straganie w dzieƒ targowy
Takie s∏yszy si´ rozmowy…”

oraz wierszyki na temat owoców. Nast´pnie odby∏y
si´ taƒce, nie tylko maluchów, ale i rodziców, którzy
ch´tnie wzi´li udzia∏ w zabawie prowadzonej przez
Beat´ Ruciƒskà i pokazali swym pociechom, ˝e oni
tak˝e potrafià przez chwil´ byç dzieçmi. A przedszko-
laki, patrzàc na rodziców, by∏y zachwycone, ich rumia-
ne buêki Êmia∏y si´ przez ca∏y czas, co odzwierciedlajà
fotografie na stronie 27.

Wspania∏a inicjatywa nauczycielek, zaanga˝owanie
rodziców i dzieci oraz wspólna zabawa na temat warzyw
i owoców na pewno sprawi∏y, ˝e przedszkolaki jeszcze
ch´tniej b´dà si´gaç po te wspania∏e êród∏a witamin!

      Red.

23 paêdziernika w Przedszkolu Samorzàdowym „Bajka” w Ciechocinku by∏o wyjàtkowo gwarno,
tanecznie i barwnie!

Paêdziernik miesiàcem wycieczek
pieszych w Przedszkolu „Bajka”

Dzieci 5-letnie, realizujàc zadania przygotowujàce
do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie, powinny zacieÊniaç wi´zi
z najbli˝szym otoczeniem: poznawaç je, rozumieç pra-
c´ ludzi, a tak˝e uczyç si´ szacunku do wytworów tej
pracy i pi´kna naszego ciechociƒskiego otoczenia.

Najlepszym sposobem w osiàganiu tych celów sà
spacery i wycieczki oraz bezpoÊrednie, wr´cz dotykowe
uÊwiadomienie sobie tych wi´zi i relacji spo∏ecznych.
Dlatego dzieciaki pozna∏y ju˝ prac´ sprzedawcy i zo-
baczy∏y jesienne zbiory owoców i warzyw w ma∏ym
osiedlowym sklepiku. Mia∏y te˝ okazj´ korzystaç z placu
zabaw przy osiedlu mieszkaniowym, uczàc si´ szacunku
do miejsc przeznaczonych do wspólnego korzystania.

Odby∏y równie˝ wycieczk´ do piekarni POLKORN,
gdzie mia∏y okazj´ obserwowaç prac´ piekarza i cu-
kiernika i uczestniczyç w procesie powstawania chleba,
a tak˝e ró˝nych ciast i ciasteczek. Wra˝enia by∏y nie-
samowite, tym bardziej, ˝e ka˝de dziecko zosta∏o ob-
darowane Êwie˝utkimi i pysznymi ciasteczkami!

W drodze powrotnej dzieci odwiedzi∏y sanatorium
ZNP, w którym spotka∏y si´ z jego dyrektorem Bo˝enà
˚ardeckà. Na jej r´ce wr´czy∏y album prac plastycznych
b´dàcy podsumowaniem wra˝eƒ z poprzedniego zwie-
dzania bazy zabiegowej i nowych t´˝ni znajdujàcych
si´ na terenie sanatorium.

          Wies∏awa Wójcik
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