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Wprowadzenia do spo∏ecznoÊci przedszkolnej do-
kona∏y dzieci z grupy najstarszej, instruujàc maluchy,
w jaki sposób staç si´ dobrym przedszkolakiem. Byç
mo˝e niektóre rady mija∏y si´ nieco z naszym Kodeksem
Przedszkolaka, ale na pewno by∏y zgodne z dzieci´cymi
kryteriami wartoÊci i szeroko poj´tej zabawy i nawiàzy-
wa∏y do radoÊnie zaintonowanego przez 6- latki hymnu
przedszkolnego:

Weso∏o jest, weso∏o
W huczàcym ulu pszczo∏om
W zielonym lesie ptakom
 A w „Bajce” przedszkolakom”…

Nast´pnie - ju˝ Gumisie - musia∏y same pokazaç,

czego nauczy∏y si´ w pierwszych miesiàcach pobytu
w przedszkolu: by∏y wi´c krótkie wierszyki, zabawy
paluszkowe, piosenki oraz zabawy ze Êpiewem, do któ-
rych zostali równie˝ zaproszeni rodzice. I w∏aÊnie ta
cz´Êç programu bardzo wyraênie pokaza∏a, ˝e nasi ro-
dzice ch´tnie biorà udzia∏ w ró˝nych imprezach przed-
szkolnych (gdy˝ nie by∏ to pierwszy kontakt opar-
ty na wspó∏dzia∏aniu rodziców i przedszkola), co
przek∏ada si´ na dobre samopoczucie dzieci, wzajemne
zaufanie i wspólne planowanie ró˝nych przedsi´wzi´ç.

Na zakoƒczenie tej cz´Êci wystàpi∏a dyrektor Ma∏-
gorzata Kobusiƒska. Pochwali∏a dzieciaki za odwag´,
pi´kne Êpiewanie i dokona∏a uroczystego pasowania
na przedszkolaka. Dzieci musia∏y przyrzec, ˝e b´dà
bawiç si´ zgodnie, uczyç pilnie i wzajemnie sobie po-
magaç. W nagrod´ ka˝de zosta∏o obdarowane pi´knà
ksià˝eczkà z bajeczkami i dyplomem.

Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej dzieci zosta∏y za-
proszone wraz z rodzicami na malutki bankiecik.
Na pi´knie nakrytych stolikach pojawi∏y si´ pyszne
ciasta, cukierki, napoje, galaretki z bità Êmietanà - s∏o-
wem: same niezdrowe, ale za to pyszne przysmaki,
którym nie sposób by∏o si´ oprzeç.

Za organizacj´ pocz´stunku wypada podzi´kowaç
zaanga˝owanym rodzicom z grupy Gumisie: mamom
robiàcym zakupy i tym, które piek∏y pyszne ciasta, nie
mo˝na pominàç mam z Rady Rodziców, które wszyst-
kiego dopilnowa∏y i czuwa∏y nad estetykà uroczystoÊci.
Jeszcze raz bardzo dzi´kujemy!

      Marzena Makowska

19 listopada w grupie dzieci 3-letnich z Przedszkola Samorzàdowego „Bajka” odby∏a si´ d∏ugo
oczekiwana uroczystoÊç Pasowania na Przedszkolaka.
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