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Przedszkole nr 315 przedstawia: 

Misiowe 

Nowinki 
 

NUMER  3(17)/2013      

         

  

„Zaczarowane drzewko” M. Terlikowska 

Choinka proszę pana     Choinka – niby królewna 

Jest chyba zaczarowana    taka czerwona i złota. 

Bo zaraz wszystko odmienia:    a pod nią – nasze marzenia 

Było szaro, a ona wchodzi do domu-   lalka dla Mani i miś dla Henia 

Zielona i spełnia marzenia    nawet piłeczka dla kota…..
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 A w tym numerze m.in. : 

 Kawałek nieba w naszym przedszkolu 

 Święta tuż, tuż - Przedszkolaki mówią…. 

 Poczytaj mi mamo… 

 Karnawałowe stroje 

 Dziecko w kuchni 

 Kącik plastyczny 

 Kącik logopedyczny 

 Łamigłówki mądrej główki 

 Wydarzenia z życia przedszkola 
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Kawałek nieba w naszym przedszkolu…..Anioły 
 
 

 
Jaki jest aniołek? Jaki jest Aniołek? 

- Kruchy jak ze szkiełka.   

Biega wśród obłoków 

w srebrnych pantofelkach… 
D. Gellner 

 
 

  

  

 

Wtorek, 3 grudnia był dla nas 

dniem wyjątkowym. Przyleciały do nas Anioły. Takie małe i całkiem spore, a sala 

gimnastyczna zamieniła się w prawdziwe niebo. Każdy, kto odkrył w sobie choć trochę 

talentu plastycznego, wziął udział w naszym Anielskim konkursie. Wystarczyło tylko trochę 

wyobraźni, by dowolną techniką wykonać skrzydlatą postać. Przedświąteczna atmosfera i 

odrobina twórczej inwencji pozwoliły stworzyć cudowne ,,skrzydlate dzieła”. 15 ochockich 

przeszkoli nie pozostało na to zaproszenie obojętne, nadesłało aż 127 prac. Wśród 

różnorodnych technik plastycznych, w których wykonane były Anioły znalazły się prace 

zrobione z gazety, sznurka, plasteliny a nawet chrupek  kukurydzianych.  

Rozstrzygnięcie konkursu poprowadziły: Pani Dyrektor  Hanna Warmińska oraz dwie 

panie nauczycielki - oczywiście Anioły: Małgorzata Kuśmierz i Joanna Ostrowska. Było 

wesoło, gwarno i anielsko. Zaproszeni goście oglądali krótki program artystyczny 

przygotowany przez grupę III,  a panie nauczycielki (które każdy o tym wie - są 

przedszkolnymi Aniołami, taki co zawsze, kiedy trzeba przytulą, pocieszą, pomogą) dostały 

od swoich dzieci anielskie skrzydełka samodzielnie przez siebie wykonane.  
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Wszystkie placówki oraz dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i 

nagrody. Spośród wszystkich prac z każdego przedszkola, które wzięło udział w konkursie, 

jedna praca została wyróżniona. Przyznając wyróżnienie, jury brało pod uwagę 

pomysłowość oraz samodzielność wykonania. Nagrody w naszym konkursie ufundowała Pani 

Naczelnik Elżbieta Podkońska. 

Wszystkie przepiękne Anioły, zostaną wystawione na kiermaszu organizowanym przez 

nasze przedszkole w maju, a zebrane fundusze przeznaczymy na Dom Dziecka. Aż do 

świąt Bożego Narodzenia prace będzie można podziwiać na wystawie w naszej sali 

gimnastycznej.  

 

Serdecznie zapraszamy do naszego 

przedszkolnego nieba.   

 
 

 

Opracowała Joanna Ostrowska 
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Przedszkolaki mówia…….. 

  
KIM JEST ŚWIĘTY MIKOŁAJ?  

- To święta osoba (Franek, l.6) 

- To kiedyś był biskup (Marek, l.6) 

- To taki dobry święty, co rozdaje 

prezenty i lubi dzieci (Pola, l.5) 

 

DLACZEGO ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

ROZDAJE PREZENTY? 

- Bo są grzeczne dzieci (Szymon, l.6) 

- Bo Mikołaj jest kochany (Marysia, l.6) 

- Bo robimy dla niego rysunki (Bartek, l.6) 

- Bo kocha dzieci (Zosia, l.6) 

- Żeby dzieci miały się czym bawić, co sobie zażyczą (Patryk, l.6) 

- Bo jak jakieś dziecko nie ma zabawek to Mikołaj mu da (Ania, l.5) 

- Żeby sprawić radość (Tamara, l.4) 

- Żeby dzieciom było weselej (Basia, l.4) 

- Żeby dzieci się cieszyły (Filip, l.4) 

- Żeby dzieci mogły grać w jakieś gry (Staś, l.4) 

 

SKĄD ŚWIĘTY MIKOŁAJ BIERZE PREZENTY? 

- Kupuje w sklepach (Maks, l.5) 

- Szyje i robi a jego skrzaty mu pomagają (Marek, l.6) 

- Znajduje (Ania, l.5) 

- Robi je w fabryce (Ola, l.4) 

- Z Laponii od elfów (Staś, l.4) 
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- Płaci gwiazdkami z nieba za prezenty (Błażej, l.5) 

- Elfy pomagają mu je robić (Patryk, l.6) 

DLACZEGO W ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIE UBIERA SIĘ CHOINKĘ? 

- Bo pod choinką mogą być prezenty (Tamara, l.4) 

- Żeby było wesoło (Staś, l.4) 

- Żeby było ładnie (Lidzia, l.4) 

- Bo Mikołaj musi gdzieś postawić prezenty (Marek, l.6) 

- Dlatego, żeby uczcić, że Mikołaj ma imieniny (Paulina, l.6) 

- Żeby były ozdoby (Marcel, l.5) 

- Żeby lampki świeciły w nocy (Szymon, l.6) 

 

DLACZEGO DZIECI LUBIĄ BOŻE NARODZENIE? 

- Bo przychodzi Mikołaj (Szymon, l.4) 

- Bo są prezenty (Łucja, l.4) 

- Bo wtedy jest tak fajnie i jest zabawa (Franek, l.6) 

- Bo przychodzi Mikołaj i daje prezenty (Gabrysia, l.6) 

- Bo się ubiera choinkę w różne piękne ozdoby (Paulina, l.6) 

- Dlatego, że można wychodzić na dwór i jeździć na sankach i desce (Marysia, l.6) 

- Bo pada śnieg (Mateusz, l.6) 

- Bo zimno jest, można robić śnieżki i przychodzi Mikołaj (Szymon, l.6) 

- Bo można zjeżdżać na sankach i dostaje się prezenty 

(Pola. l.5) 

 

ANIOŁ TO… 

- taki pilnujący latający człowiek, co pilnuje dzieci i rodziców (Staś, l.4) 

- taki biały ptak (Szymon, l.6) 

- pomocnik Pana Boga (Franek, l.6) 

- taki, który produkuje słońce (Ada, l.5) 
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- taka dziewczynka, co lata i ma skrzydła (Marta l.6 i Oliwia l.5) 

- zastępca Pana Boga (Marek, l.6) 

- dobry człowiek (Bartek, l.6) 

- ktoś, kto wszystko robi dla Pana Boga i dla Maryi i dla Jezusa też (Patryk, l.6) 

- ktoś, kto już zmarł (Błażej, l.5) 

Rozmowy były prowadzone z całą grupą, wypowiadały się chętne dzieci. 

 

 

Opracowała : Karolina Gawlak 
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Poczytaj mi Mamo….  

   
  

    

 

Wyprawa po choinkę. 

Franciszek Kobryńczuk 

 

Wybrał się kiedyś dziadek po choinkę dla wnucząt. 

Mozolna to była podróż. W grudniu dzień jest krótki, 

a droga do lasu zaśnieżona i długa. Ruszył więc z przypiętą do pasa siekierką wczesnym rankiem i 

gdy doszedł do lasu, było południe. 

- Nie będę za daleko wchodził – zetnę pierwszy napotkany świerczek. Oto pierwsze drzewko! 

Świerczek krzywy i mały! Nie szkodzi! 

Już dziadek miał do niego przyłożyć siekierkę, gdy nagle usłyszał głos ukrytego pod nim zajączka: 

- Zostaw, człowieku, ten świerczek. W głębi lasu jest mnóstwo choinek, a tu na skraju, to jedno 

drzewko, pod którym mam mieszkanie. 

- Jest już późno, boje się iść daleko! – odpowiedział dziadek. 

- Nie bój się! W tę święta porę nie ma tu zbójców ani złych zwierząt, co by na ciebie czyhali. Idź! 

Gdy spotkasz trzy jodły rosnące obok siebie, to jedną, stojącą pośrodku, zetnij! Będzie miała na 

sobie srebrne sopelki, które, gdy Święta miną, zbierzesz do woreczka i schowasz do skrzyni na 

biedne czasy. Posłuchał dziadek zająca i poszedł w głąb lasu. Mijał po drodze bajeczne postacie, 

które poczynił śnieg, wisząc na gałęziach drzew. Co i raz łamała się jakaś gałąź i śnieg sypał się w 

dół na głowę i za kołnierz. Nabrał dziadek otuchy i szedł, jak wskazał zając. Wreszcie ujrzał 

migocące srebrem gałązki jodły. 

- Nie ścinaj mnie człowieku! – prosiła jodełka. Zobacz, jestem ozdobą lasu! 

W prośbie drzewka była jakaś piękna, jak kolęda, melodia, której dziadek, stojąc obok, słuchałby i 

słuchał. 

- Drogie mi moje wnuczęta – pomyślał – ale nic się nie stanie, gdy jedne Święta odbędą się bez 

choinki. 

- Zostaw ją w spokoju, dobry człowieku! To moja córka! – Dziadek rozejrzał się w koło. 

- Kto do mnie mówi? – spytał. 
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- Ja, stara jodła. Posłuchaj, zaraz pod ciężarem śniegu ułamie się jedna z moich gałęzi. Weź ją, a 

idąc do domu, zanurz w przeręblu w pobliskiej sadzawce! 

Nie skończyła mówić, gdy rzeczywiście z trzaskiem opadła ośnieżona gałąź. Dziadek zrobił tak, jak 

kazała mu jodła-matka. Wziął gałąź na plecy i poszedł. 

Siekierką wyrąbał w lodzie kwadratowe okienko. Wszystkie gwiazdki zbiegły się, aby się przejrzeć. 

Wszystkie też karaski zgromadziły się w przeręblu, by nabrać w skrzela wody ze świeżym 

powietrzem. Srebrne gwiazdki i złote karaski! Wszystko się pomieszało! I jeszcze coś! Co to? To 

dziadka twarz odbita w wodzie bez zmarszczek i wąsów taka, jak ongiś miał, gdy był chłopcem. 

- Szkoda mącić tego lusterka! – pomyślał. Ale też trzeba być posłusznym starej jodle. Zanurzył 

więc dziadek gałąź w sadzawce, pełnej karasków i srebrnych gwiazd, a następnie próbował 

wyciągnąć. O! Nie tak łatwo! Dziadek miał jeszcze siłę w sobie, więc ciągnął dalej. Zrobiło się nagle 

jasno wkoło sadzawki. To gałąź płonęła złotem tak, jak obiecała mu jodła. Założył gałąź na plecy 

oblepioną mnóstwem złotych frędzelków i wisiorków. 

Noc już dawno lizała szyby chaty. Na kominie dopalała się ostatnia smolna drzazga. Słychać było 

melodyjne dźwięczenie ni to dzwoneczków, ni to strun. To dziadek wracał z błyszczącą, złotą 

choinką. Zajaśniało w chacie od tych cudowności. Bieda wyzierająca z kątów nagle gdzieś przepadła 

jak straszydło. Wszystko stawało się bogate i wielkie, szumiące, radosne i tańczące. Tylko 

Marysia, najmłodsza wnuczka, nie doczekawszy się dziadka, spała już, podczas gdy inne dzieci 

tańczyły z radości. 

Do tej pory nie wiem dokładnie, czy to wszystko wymyśliłem, czy rzeczywiście tak było, czy może 

to śniło się Marysi, biednej wiejskiej dziewczynce, w tamtych czasach odległych i ubogich. 

 

                                                     

 

 Śnieg -  Ludwik Jerzy Kern. 

 

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy 

Że śnieg powinien być kolorowy?  

Albo zielony,   

Albo czerwony, 

Liliowy 

Albo beż. 

Śnieg ten lepiło by się wspaniale, 
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A bałwan biały nie byłby, ale 

Albo zielony, 

Albo czerwony 

Liliowy  

Albo beż. 

Śnieżki tak samo w zimowej porze 

Były by wtedy w jakimś kolorze 

Albo zielone,  

Albo czerwone,  

Liliowe 

Albo beż. 

Bardzo kolory by się przydały. 

A tu tymczasem wciąż pada biały 

Biały, bielutki,  

Miękki, mięciutki, 

Świeży, świeżutki  

Śnieg.          

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Ałła Pasek. 
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Karnawałowe stroje                              

 

 Każde dziecko bardzo się cieszy na myśl o balu karnawałowym.  

Nic w tym dziwnego, każdy z nas choć na chwilę chciałby zamienić się w kogoś innego. Dla 

małego dziecka strój to nie tylko element dekoracji, dzieci bardzo silnie utożsamiają się z 

ulubionymi postaciami, bohaterami bajek. Przedszkolaki najczęściej chcą się przebrać za 

postać pozytywną: królewnę, królewicza, rycerza, wróżkę, czerwonego kapturka. Należy 

więc pamiętać aby przy wyborze stroju dzieci miały głos decydujący. Najważniejsze jest 

przecież, by się dobrze bawiły. Najczęściej  w takiej sytuacji rodzic udaje się do 

wypożyczalni i dziecko bardzo szybko, po przymierzeniu kilku strojów jest gotowe na bal.  

Zachęcam jednak do samodzielnego przygotowania stroju balowego.   Dziecko ma 

możliwość dłuższego przeżywania przygotowań  do balu, wcześniejszego zainteresowania 

się postacią, dokładnego przemyślenia wspólnie z rodzicem elementów ubioru.  

Jeśli w fazie wstępnej zostanie ustalone czego potrzebujemy, to nie pozostaje nic innego 

jak zabrać się do przygotowania stroju. Jak się później okaże to najciekawszy moment 

połączony z przeszukiwaniem szaf; mamy, taty może nawet babci. Rodzice są bardzo 

często zdystansowani do takich rozwiązań gdyż żyją w biegu i z braku czasu nawet o tym 

nie myślą. Organizowane w przedszkolu konkursy plastyczne dowodzą jednak, jak wielka 

jest pomysłowość  rodziców i dzieci oraz ile radości dostarcza wspólna twórczość. 
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Zachęcam do przejrzenia szafy i zapewniam że uda się wspólnie znaleźć  rzeczy, które 

zainspirują do zrobienia niepowtarzalnych karnawałowych kreacji. 

 

Podpowiadam co jest potrzebne aby zamienić dziecko w: 

 

Czerwonego Kapturka: czerwona spódnica, chustka, koszyczek 

 

czarownicę: potargane włosy lub peruka, postrzępiona spódnica, miotła 

 

klauna: beret z pomponem, śmieszna peruka, koszulka z naklejonymi lub naszytymi 

łatkami, szeroki kolorowy krawat od taty i szelki, za duże spodnie, jaskrawe podkolanówki, 

twarz pomalowana specjalnymi farbami 

 

królewnę: stara firanka pomarszczona i dopięta do spódnicy, bluzka oklejona lub wyszyta 

cekinami, pasek z choinkowego łańcucha lub szerokiej wstążki, korona 

 

wróżkę: peleryna, czapka stożkowa wykonana z kolorowego brystolu, różdżka.       

 

                                          Życzę dobrej zabawy   

                                                                                 

                                                                                   Opracowała:  Małgorzata Kuśmierz 
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Dziecko w kuchni !!! 

Dzieci z niecierpliwością czekają na okres Świat Bożego Narodzenia i to nie tylko ze 

względu na prezenty. Chętnie włączają się też w świąteczne przygotowania. Warto 

zachęcić dziecko do wspólnego przygotowania świątecznych potraw i dekoracji np. 

pieczenia i ozdabiania pierniczków na choinkę i też do zjedzenia 

Przepis na pierniczki na choinkę: 

Składniki:  

 2 szklanki mąki 

 Łyżeczka sody 

 ¾ szklanki cukru 

 150 g miodu naturalnego 

 Jajko 

 Łyżka masła 

 Opakowanie przyprawy do piernika 
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Wszystkie składniki wymieszaj i zagnieć z nich ciasto. Rozwałkuj je, a dziecko niech 

wycina z niego pierniczki przy pomocy foremek. Wycięte pierniczki układajcie na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia( niezbyt blisko siebie, ponieważ w czasie pieczenia  

trochę urosną). Teraz dziecko może ozdabiać ciastka wciskając je orzechy, pestki, 

rodzynki. Jeśli pierniczki mają wisieć na choince, zrób w każdym dziurkę patyczkiem do 

szaszłyków. Po upieczeniu przez dziurkę przełożysz nitkę lub wstążeczkę. Piecz pierniczki 

15 minut w 170 st.  Kiedy pierniczki wystygną dziecko może dalej je ozdabiać np. lukrem , 

kolorowymi posypkami. Gotowe pierniczki można przechowywać w szczelnym, najlepiej 

blaszanym pudełku przez kilka tygodni.  

Z piernikowego ciasta można też zrobić domek z piernika, przygotuj elementy potrzebne 

do zbudowania domku, szablon ścian z wyciętymi oknami, dach. Do sklejenia 

poszczególnych części użyj lukru( wymieszaj 1,5 szklanki cukru pudru z białkami) użyjcie 

go także do dekoracji. Niech dziecko ozdobi domek czekoladowymi drażetkami, żelkami, 

perełkami cukrowymi. Wiórki kokosowe mogą udawać śnieg, z płatków migdałowych można 

zrobić dachówki a z kostek cukru murek 

 

 

Pieczony łosoś dla dziecka: 
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Dobrym pomysłem na wigilijna rybę jest łosoś. W jej przygotowanie też możesz 

zaangażować dziecko. Przygotuj tyle kawałków łososia , ile będzie gości. Każdą porcje 

połóż na kawałku folii aluminiowej, na tyle dużym, żeby móc nim owinąć rybę. Ułóż je na 

blasze i unieś boki folii, żeby powstały „miseczki”. Teraz dziecko niech doda do swojej 

porcji łososia to na co ma ochotę: przyprawy, koperek, szczypiorek , sok z cytryny, kawałki 

cebuli, suszone pomidory, kapary , brokuły. Zawiń folię ale niezbyt ciasno. Piecz 15- 20 

min. w 190 st. C 

Kisiel żurawinowy: 

  

Kisiel żurawinowy to zdrowy i smaczny wigilijny deser 

Oto przepis na 4 małe porcje: 

15 dag żurawin opłucz na sicie, zalej woda tak żeby zakryć owoce(ok. szklanka), zagotuj 

pod przykryciem. Przelej przez sito, owoce przetrzyj do wywaru z żurawin( czyli wody w 

której się ugotowały) Uzupełnij, żeby było ½ litra płynu. Wsyp ok. 1/3 szklanki cukru, 

doprowadź do wrzenia i mieszając, wlej 2 łyżki mąki ziemniaczanej rozpuszczone w 3-4 

łyżkach zimnej wody. Doprowadź do wrzenia i zestaw z ognia. W razie potrzeby dosyp 

trochę cukru, wymieszaj. Podawaj po przestudzeniu lub na zimno np., z kleksem bitej 

śmietany 

       Smacznego! 

        Opracowała Danuta Maksymiuk 
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Kacik plastyczny !!! 

Mamo, tato- zrobimy to ? 

Zbliżają się najpiękniejsze święta w roku – Boże Narodzenie, Wigilia. 

Wspólnie z najbliższymi możesz ozdobić swój dom, świąteczny stół, choinkę. 

Niżej podaję kilka przykładów prac, które możecie wspólnie wykonać.  

Będzie to na pewno wspaniała, rodzinna zabawa!!!  

 

                                                                          

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

                         

Opracowała Ewa Grodzińska
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Kacik logopedyczny !!!        

    

Zimowe zabawy logopedyczne 

 

1. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające 

wargi i język w opowiadaniu: Podróż Mikołaja 

          Mikołaj jedzie saniami, które ciągną renifery. Kopytka reniferów stukają o 

          oblodzoną drogę {kląskanie}. Sanie skręcają w lewo i w prawo {ruchy   

          językiem od kącika do kącika ust}. Sanie jadą pod górę i zjeżdżają z góry 

          {język do wałka dziąsłowego i na dno jamy ustnej przy szeroko otwartej buzi}. 

          Sanie wpadają w poślizg {język ślizga się po podniebieniu}. Sanie podskakują  

          na wybojach {język stuka o wałek dziąsłowy}. Renifery parskają {parskanie}. 

          Mikołaj cmoka na renifery {cmokanie} i one jadą jeszcze szybciej {kląskanie}. 

          Mikołaj dmucha na zmarznięte ręce {chuchanie}. Wiatr gwiżdże w uszach. 

          Wiatr dmucha na gałęzie drzew {dmuchanie na pocięte paski papieru}. Drzewa  

          szumią na wietrze: sz.... sz....sz... 

2. Zabawa wzmacniająca siłę wydechu - Zimne ręce 
Uhu, ha, uhu, ha, mroźną zimę mamy. 

Nasze ręce mocno zmarzły, więc na nie chuchamy.* 

Zimne ręce ciągle mamy, nierozgrzane wcale. 

Jeszcze sobie pochuchamy na ten i ten palec.* 

Uhu, ha, uhu, ha, dzieci zimę mają. 

Zmarzły dzieciom małe noski, więc na nie chuchają.* 

Nie wykonał ktoś zadania, temu zimno będzie. 

Nam jest zimno od chuchania, chociaż zima wszędzie. 
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{W miejscach oznaczonych gwiazdką dzieci wykonują głęboki wdech buzią, a 

następnie mocno i długo chuchają: na zmarznięte dłonie, po kolei na każdy palec u 

rąk, na nos kolegi} 

 

3. Zabawa oddechowa – Śniegowe gwiazdki 
          Wykonujemy z dziećmi papierowe śnieżynki. Następnie łapiemy śnieżynkę za  

           za jej brzeg i dmuchamy na nią w taki sposób, aby jaj najdłużej była ona  

           odchylona od pionu. Następnie zdmuchujemy papierowe płatki śniegu leżące  

           na otwartej dłoni. 

4. Nauka wierszyka ilustrowana gestami 
 

                       Mikołaj 

          Szedł Mikołaj ciemną nocą,  {dzieci tupią} 

          Szurał kaloszami.                  {pocierają dłoń o dłoń} 

          Niósł na plecach                    { udają, że zakładają na plecy wór} 

          bardzo ciężki worek z prezentami. 

 

 

          Opracowała: Anna Kupczyk na podstawie książki D. Krupy  

„Zabawy logopedyczne na cztery  pory roku” 
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Łamigłówki madrej główki 

Zagadki: 

Latem raczej 

Nie jest w modzie 

Na nich jeździ się po lodzie 

Zimą pada na nas z chmury 

     Pokrywając lasy, góry 

     A poza tym, rzecz to znana 

     Z niego lepi się bałwana 

Stoi w bardzo wielu domach 

Elegancko wystrojona 

W gwiazdki w bombki kolorowe 

I łańcuchy papierowe 
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 Połącz kropki i pokoloruj obrazek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Beata Ostrowska 
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Wydarzenia z zycia przedszkola…… 

 Pasowanie na Przedszkolaka- połączone ze Świętem Przedszkola – prezentacja 

nazw poszczególnych grup: Biedronki, Motylki, Pszczółki, Mrówki 

 Cała Polska czyta dzieciom – w każdy poniedziałek Pani Izolda Wojciechowska- 

aktorka czyta dzieciom teksty literackie,  

W inne dni tygodnia dzieciom czytali chętni  rodzice- zapraszamy rodziców do 

czytania dzieciom 

 Muzyczne koncerty- dzieci podczas słuchania muzyki klasycznej poznały 

instrumenty takie jak: trąbka, skrzypce, akordeon 

 Spotkanie ze zwierzątkiem – wiewiórka syberyjska 

 Udział w Olimpiadzie Sportowej – dzieci z gr III i IV organizowanej przez Szkołę 

Podstawową nr 280 

 Cykliczne wizyty dzieci z grupy III i IV w Szkole Podstawowej nr 264, oraz 280 – 

udział w zajęciach : sportowych, przyrodniczych, plastycznych, bibliotecznych, 

komputerowych- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

 Wycieczka do Dyniolandu w Powsinie – grupa III i IV 

 Bajkowy Świat Twórczości Juliana Tuwima – udział w konkursie recytatorskim 

organizowanym przez Przedszkole nr 111, oraz Szkołę Podstawową nr 23 

 Lokomotywa Tuwima – udział w konkursie dzieci z grupy III organizowanym przez 

Przedszkole nr 100 

 Tuwim w naszym przedszkolu- Konkurs Plastyczny Rodzinny na ilustrację do 

wiersza Juliana Tuwima 

 Udział w konkursie plastycznym pt. „Jesień” organizowanym przez Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawy, Wydział Kultury Dzielnicy Ochota- prace będą 

prezentowane w styczniu 2014 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia- we wszystkich grupach przedszkolaki 

tradycyjnie tego dnia przybyły w towarzystwie swoich misiów – było przytulanie i 

zabawy z misiami 

 „Poznaj Strażnika Pikoro” – pod taką nazwą odbyły się zajęcia edukacyjne 

prowadzone przez Straż Miejską dla dzieci z grupy III i IV- dzieci poznały 

zasady bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, poznały podstawowe znaki 

drogowe, sygnalizator świetny i jak należy postępować aby czuć się bezpiecznym. 
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 Zajęcia otwarte z rodzicami we wszystkich grupach- Jesień 

 Przegląd stomatologiczny dla wszystkich dzieci- zorganizowany przez Centrum 

Stomatologiczne BiMEDICAL- odbyła się krótka pogadanka „ Jak dbać o zęby” 

oraz nauka prawidłowego mycia ząbków 

 W naszym przedszkolu odbył się Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „ Anioły”- prace 

można oglądać na sali gimnastycznej w naszym przedszkolu 

 Zabawa Mikołajkowa połączona z wręczeniem prezentów dzieciom przez Mikołaja. 

 Dzieci z grupy III i IV w Teatrze „Guliwer” na spektaklu pt. „Tajemnica wigilijna” 

W najbliższym czasie zapraszamy Rodziców na Spotkania Świąteczne, dzieci 

na Bal Karnawałowy, a Seniorów na Dzień Babci i Dziadka- zapraszamy 

Opracowała D. Maksymiuk 

 

       

          

   

          

         

         

   

   

 

 

 

 

 

  



23 

 

 

 

 

 

Niech te Święta tak 

wspaniałe 

Będą całe jakby z 

bajek 

Niechaj gwiazdka z 

nieba leci 

Niech Mikołaj tuli dzieci 

Biały puch niech z góry spada 

Niechaj piesek w nocy gada 

Niech radośnie brzmi kolęda 

Wtedy będą piękne Święta 

Życzy Personel Przedszkola 315 

************************************************ 

PRZEDSZKOLE NR 315 

IM. ZBIGNIEWA RYCHLICKIEGO 

UL. GRZESZCZYKA 2,   WARSZAWA 

Zespół redakcyjny: Nauczycielki z P. 315 


