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Biblioteczka powsta∏a dzi´ki inicjatywie Rady Ro-
dziców, a w tym roku szkolnym opiekujà si´ nià mamy
najm∏odszych przedszkolaków: Kasia Budniewska,
Aneta Kasiƒska, Asia Madajczyk i Agnieszka S∏om-
czewska. Ukoƒczono ju˝ semestralne porzàdki:
uzupe∏niono karty ksià˝ek, dopisano nowe pozycje
do ksi´gozbioru, naprawiono ubytki w zbiorach. Te-
raz wszystko jest pi´knie pouk∏adane, posegregowane
i po prostu zaprasza dzieci do czytania, do oglàdania,

do wspólnego sp´dzania czasu przy dobrej lekturze.
A przy okazji, mamy dwie bardzo wa˝ne proÊby:
- Dzieci dbajcie o wypo˝yczone ksià˝ki i odnoÊcie

je z powrotem do przedszkola.
- Kochani Rodzice, jeÊli posiadacie w domach

niepotrzebne egzemplarze ksià˝ek, przeka˝cie je
naszym mamom bibliotekarkom.

- za co ju˝ teraz bardzo serdecznie Wam dzi´kujemy!

          Wies∏awa Wójcik

Biblioteczka w Przedszkolu Bajka stanowi naturalne uzupe∏nienie akcji prowadzonej we wszystkich
grupach wiekowych pt. „Czytajàce przedszkole”, podczas której, nie tylko nauczycielki, lecz równie˝
zainteresowane wspó∏pracà mamy, przychodzà do przedszkola czytaç ksià˝ki i oglàdaç z dzieçmi
ciekawe ilustracje.

fot. nades∏ane

Apelujemy do dzieci i doros∏ych!
Dokarmiajmy zwierz´ta!

Zima kojarzy si´ dzieciom z lepieniem ba∏wana,
bitwà na Ênie˝ki czy jazdà na ∏y˝wach. To czas weso-

∏ych zabaw na mrozie. Jednak nie dla wszystkich - pta-
ki i zwierz´ta majà wtedy ogromne trudnoÊci ze zna-
lezieniem po˝ywienia.

Gdy ziemia jest zamarzni´ta, a temperatury niskie,
ci´˝ko zdobyç po˝ywienie. Dlatego dzieci i doroÊli po-
winni pami´taç o dokarmianiu zwierzàt, zw∏aszcza pta-
ków. Nie zniech´cajcie si´, to bardzo proste. Wystarczy
wsypaç ziarno do karmnika stojàcego na zewn´trznym
parapecie lub przymocowaç kawa∏ek s∏oniny na sznur-
ku i zawiesiç na ga∏´zi drzewa. Pami´tajcie, by pomagaç
rozsàdnie, nie robiàc przy tym krzywdy. JeÊli chcecie
pomagaç, porozmawiajcie z wychowawcà, wspólnie
z kolegami i kole˝ankami o tym, co mo˝ecie zrobiç
dla ptaków.

Anna Migdalska

Ma∏y Samorzàd Uczniowski Szko∏y Podstawowej nr 1 przeprowadzi∏ Akcj´ Dokarmiania Ptaków.
W Êrod´ 14 stycznia pierwszaki pomog∏y ma∏ym çwierkajàcym przyjacio∏om.

fot. P. Czy˝niewska

Z ˚YCIA CIECHOCI¡SKICH SZKÓ¸ I PRZEDSZKOLIZ ˚YCIA CIECHOCI¡SKICH SZKÓ¸ I PRZEDSZKOLI


