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Sprawne Przedszkolaki
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W zawodach wzi´∏o udzia∏ ponad 200 dzieci, re-
prezentujàcych 8 dru˝yn 5 i 6-latków z przedszkoli:
im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku, „Bajka” w Cie-
chocinku,, Przedszkola w Stawkach i Przedszkola Bim-
Bam-Bino z Aleksandrowa Kuj. Wszyscy uczestnicy mie-
li do pokonania po 10 prób sprawnoÊciowych w for-

mie zabaw ruchowych i torów przeszkód. Po zakoƒczo-
nych wyÊcigach wszyscy otrzymali pamiàtkowe meda-
le „za 1 miejsce”, ufundowane przez OÊrodek Sportu
i Rekreacji w Ciechocinku.

  Tekst i fot. M. Wzi´ch

2 czerwca w Hali Sportowej zorganizowany zosta∏ VII Turniej SprawnoÊciowy „Sprawny Przedszkolak”.

19.06.2015 r. w naszym przedszkolu odby∏a si´ uroczystoÊç zakoƒczenia roku szkolnego z udzia∏em
dzieci, rodziców i zaproszonych goÊci.

Absolwenci Przedszkola „Bajka”
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Tyle ˝eÊmy z sobà przebywali,
a ju˝ dziÊ rozstania nadszed∏ czas…

fot. nades∏ane
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TA¡CZ, NIE ˚A¸UJ POD¸OGI
6 czerwca 2015 r. w Bàdkowie odby∏ si´ XII Powiatowy Przeglàd Zespo∏ów Tanecznych. Zaprezentowa∏

si´ w nim zespó∏ taneczny „Solinki” reprezentujàcy Szko∏´ Podstawowà nr 1 w Ciechocinku.

By∏ to dzieƒ  bardzo szczególny - pe∏en prze˝yç
dla przedszkolaków, rodziców oraz nauczycielek. Pod
czujnym okiem Beaty Ruciƒskiej i Marzeny Makows-
kiej przedszkolaki zaprezentowa∏y swoje umiej´tnoÊ-
ci w wyst´pie artystycznym, dzi´kujàc w ten sposób
wszystkim za wspólnie sp´dzony czas. Dzieci zataƒ-
czy∏y poloneza, który na wszystkich zebranych wywar∏
ogromne wra˝enie, nadajàc tym samym uroczystoÊci
bardzo podnios∏y charakter. By∏y wierszyki i wakacyj-
ne piosenki, pokazaliÊmy równie˝, ˝e poprzez muzyk´
i ruch mo˝na si´ Êwietnie bawiç - dzieci zaprezentowa∏y

Taniec Robinsona, Taniec Rzeki i Taniec ˚ydowski.
Dyrektor przedszkola Ma∏gorzata Kobusiƒska z∏o-

˝y∏a podzi´kowania rodzicom za ca∏orocznà pomoc,
wspó∏prac´ i doradztwo w podejmowanych dzia∏a-
niach. Po zakoƒczonym wyst´pie absolwenci otrzymali
dyplomy, medale i pamiàtkowe fotoksià˝ki. Nauczy-
cielki ˝yczy∏y Rodzicom du˝o cierpliwoÊci i energii
w dalszym wychowywaniu dzieci. Absolwentom zaÊ
samych sukcesów w szkole i ˝yciu osobistym.

      Marzena Makowska

WYCIECZKA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
KUBUSIA PUCHATKA DO „BABALUDY”

„Solinki” zaprezentowa∏y swoje umiej´tnoÊci ta-
neczne na scenie bàdkowskiego Gminnego OÊrodka
Kultury. W kategorii inne formy taƒca 6-12 lat dziew-
czynki wytaƒczy∏y 1 miejsce. Zespó∏ wystàpi∏ w sk∏a-
dzie: Amelka Drzewucka, Karolina Klamecka, Julia
Siuber, ∏ucja Zwierzchowska, Marcelina Puczyƒska,
Zosia Szulc, Maja Krakowiecka, Wiktoria Adamczyk,
Amelka Mazur, Amelka Grabowska, Kasia Domanowska,
Julia Jab∏oƒska, Jagoda Pajàk, Kinga Skrodzka, Daria
Skrodzka.

Uczestnicy Przeglàdu otrzymali pamiàtkowe pu-
chary i dyplomy.

     Red.

16 czerwca 2015 r. dzieci z Przedszkola Samorzàdowego nr 2 w Ciechocinku wybra∏y si´ na wy-
cieczk´ do Wiejskiego Gospodarstwa Edukacyjnego "BabaLuda" mieszczàcego si´ w Parowie Fal´ckiej
w gminie Che∏m˝a.

fot. nades∏ane

fot. D. Drzewucki




