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Walczàc z AIDS
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1 grudnia Pani Barbara Wàgrowska-Adamczyk - na-
uczycielka przyrody wraz z uczniami naszej szko∏y
zorganizowa∏a ju˝ po raz kolejny happening z okazji
Âwiatowego Dnia Walki z AIDS „Nie bój si´ AIDS, ale
bàdê rozwa˝ny”. Uczniowie przygotowali gazetk´
szkolnà, podczas przerwy przypinali nauczycielom
i dzieciom czerwone kokardki oraz wyjaÊniali ich zna-
czenie.

W klasach odby∏y si´ te˝ pogadanki uczniów z wy-
chowawcami. èród∏ami informacji dla uczniów przygo-
towujàcych gazetk´ by∏y ogólnodost´pne broszury
o HIV/AIDS i popularnonaukowe artyku∏y. Celem hap-
peningu by∏o propagowanie podstawowej wiedzy do-
tyczàcej AIDS i kszta∏towanie tolerancji wobec nosicieli
wirusa HIV i osób chorych na AIDS.

Anna Migdalska

Pasowanie na przedszkolaka
20 paêdziernika w Przedszkolu Samorzàdowym nr.2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku odby∏a

si´ pierwsza wa˝na dla trzylatków uroczystoÊç - pasowanie na przedszkolaka.

W Âwiatowym Dniu Walki z AIDS w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
odby∏ si´ happening zwiàzany z chorobà.
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By∏a ona w du˝ym stopniu zakoƒczeniem procesu
adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujàcych
w przedszkolu. Podczas uroczystoÊci maluchy swoim
zachowaniem potwierdzi∏y, ˝e dobrze czujà si´ w na-
szym przedszkolu. Zaprezentowa∏y rodzicom piosenki
i wierszyki, których nauczy∏y si´ do tej pory. W dalszej
cz´Êci dzieci z∏o˝y∏y uroczyste Êlubowanie. Po wyg∏osze-
niu przez maluchy przysi´gi, dyrektor przedszkola
Iwona Rutecka, du˝ym kolorowym o∏ówkiem dokona∏a
pasowania ka˝dego z nich na przedszkolaka. Ka˝de
dziecko otrzyma∏o pamiàtkowy dyplom oznaczajàcy
przynale˝noÊç do grona przedszkolaków.

Beata Linowska

A sta∏o si´ to tak: rano w ca∏ym przedszkolu rozleg∏
si´ dêwi´k dzwonka - takiego innego, niespotykanego
dotàd. I ten dêwi´k dochodzi∏ z ró˝nych miejsc. Dzieci
dobieg∏y do drzwi - nie  by∏o nikogo. A dzwonek dzwo-
ni∏. Dzieci dopad∏y do okien, a tam: po ogrodzie spa-
cerowa∏ sobie najprawdziwszy Miko∏aj. Mia∏ czerwony,
d∏ugi p∏aszcz, czerwonà czapk´ z bia∏ym pomponem
i d∏ugà siwà brod´. I dzwoni∏ tym dzwonkiem, ciàgle
dzwoni∏ jakby chcia∏ o czymÊ dzieciom przypomnieç.
Mo˝e o tym, by zawsze by∏y grzeczne albo o tym, by
pilnie si´ uczy∏y, a mo˝e o tym, ˝eby byç dobrym ko-

legà i dobrà kole˝ankà, i ̋ eby pomagaç mamie i s∏uchaç
paƒ w przedszkolu oraz jeÊç witaminy. Pewnie o tym
wszystkim dzwonek Miko∏ajowy przypomina∏ - tak so-
bie dzieci wymyÊla∏y.

I wtedy pod drzwiami wszystkich grup przesunà∏
si´ list. List od Miko∏aja. Z podzi´kowaniami za ̋ yczenia,
z przypomnieniami o dobrym zachowaniu, i z zadania-
mi do wykonania. A wykonanie kolejnych zadaƒ z tego
listu mia∏o doprowadziç dzieci do ukrytego skarbu -
prezentów dla grup. Wi´c dzieci posz∏y za wskazów-
kami zawartymi w listach i rzeczywiÊcie odnalaz∏y skar-
by: zabawki, gry, uk∏adanki. Ale by∏a zabawa!

Lecz to nie koniec niespodzianek, bo Miko∏aj po-
prosi∏ jeszcze o czyste buty równo ustawione obok
sal. I kiedy dzieciaki ustawi∏y swoje buciki, to po po-
∏udniu odnalaz∏y w nich s∏odycze!

Prawda, ˝e fajny ten Miko∏aj!
 Tekst Wies∏awa Wójcik

MIKO¸AJ W PRZEDSZKOLU
W sobot´ 6 grudnia by∏y imieniny Miko∏aja, lecz do przedszkola przyby∏ on ju˝ dzieƒ wczeÊniej,

bo zapewne przeczyta∏ wszystkie proÊby, pozdrowienia i ˝yczenia zawarte w listach, a wywieszone
na tablicach grupowych w Przedszkolu Samorzàdowym nr 1 „Bajka”.
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