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Przedszkole nr 315 przedstawia: 

Misiowe 

Nowinki 
 

NUMER  1(18)/2014     

      

   

  

     

 

„Lato i dzieci”   B. Forma   

Lato do nas idzie   Słoneczko promienie      Nad morze, w góry 

Zatrzyma się w lesie  rozrzuca dokoła,   chce pojechać z nami 

Jagody, poziomki    chodźcie się pobawić  wie, że miło spędzi 

W dużym koszu niesie.  głośno do nas woła.  czas z Przedszkolakami
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  A w tym numerze m.in. : 

 Zdrowy ząbek 

 Mamo, Tato idę do szkoły 

 Poczytaj mi mamo… 

 W co się bawid z dziedmi? 

 Dziecko w kuchni 

 Kącik plastyczny 

 Kącik logopedyczny 

 Łamigłówki mądrej główki 
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Zdrowy 

ząbek  
 

Drogi Rodzicu… Nie czekaj z dziec-

kiem, aż będzie miał wielką dziurę w 

zębie. Idź z nim do gabinetu, by za-

poznał się z dentystą. Wybieraj 

miejsca polecane i takie, w których przyjmują stomatolodzy dziecięcy. Oni 

mają cierpliwość, nie wystraszą malucha. 

Najlepiej odwiedzić gabinet, gdy maluch ma 2-3 lata. Nie wolno straszyć go, że bę-

dzie bolało. Dzisiaj są takie metody, o których naszym dziadkom nawet się nie śniło. 

Nie bójmy się podać dziecku znieczulenia, jeśli czeka go borowanie. Jest specjalne 

urządzenie Dental Vibe, które wibruje i nawet dziecko nie wie, kiedy podane jest 

mu znieczulenie. Na rynku pojawiły się kolorowe plomby. To ważny szczegół, aby 

przekonać malucha do zaklejenia mleczaka. Lekarze mają np. wielką szczęka, którą 

nasza pociecha może się pobawić i przy okazji nauczyć, jak prawidłowo szczotkować 

zęby. 

 – Leczyć należy mleczaki, ważne, aby też je lakierować, by wzmocnić szkliwo – 

mówi Krzysztof Pluta lek. dentysta. Zdrowe mleczaki to szansa na zdrowe zęby 

stałe. Warto od dzieciństwa wpajać zasadę, że nie taki dentysta straszny, jak go 

dziadkowie malowali. Częste wizyty, co pół roku, w gabinetach stomatologicznych 

przełamią strach i oswoją nasze pociechy z dentystą. 
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ZASADY KTÓRYCH WARTO PRZESTRZEGAĆ: 

1. O czystość jamy ustnej dbamy już u noworodka. Myjemy im 

gazikiem dziąsła po jedzeniu, butelki ze smokiem zastępujemy 

kubeczkami i zdrowo odżywiamy nasze maluchy. To gwarancja 

na lśniące zębów. 

2. Po raz pierwszy najlepiej przyjść z maluszkiem, aby się oswoił z gabinetem, gdy 

ma 1,5 do 2 lat. Najlepiej zabrać go, gdy się idzie na własną wizytę. Największy 

błąd rodzica - idzie z pociechą do stomatologa, gdy dziecko boli ząbek. Należy to 

zrobić wcześniej. 

3. Trzyletni maluch – powinien być już na przeglądzie stomatologicznym u dentysty. 

4. Nie mówmy dziecku "nie bój się", bo dziecko będzie słyszało "bój się". Powiedz 

raczej "zobacz, to nie boli, wybierzesz sobie kolorową plombę, jak plastelinę". 

5. Nie bój się znieczulenia dla dziecka, jeśli ząb będzie leczony kanałowo. Widełki 

małego urządzenia przykłada się do zęba. Urządzenie delikatnie wibruje, masuje, 

by po chwili wprowadzić znieczulenie, które wcale nie boli. 

6. Zmieniaj szczoteczkę co najmniej co 3 miesiące. 

7. Stosuj zdrową dietę. Słodycze zamień w zdrowe, surowe warzywa. 

8. Kup dwie pasty dla dziecka, aby miało wybór. 

9. Pokaż mu, jak dbać o przestrzenie międzyzębowe, stosując nici dentystyczne. 

10. Wybierz płyn do płukania jamy ustnej, specjalny dla dziecka. Wtedy higiena 

zębów będzie fajnym rytuałem. 

 za BP nr 20/2008 

Opracowała Joanna Ostrowska 
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MAMO! TATO! IDĘ DO SZKOŁY! 

 Czy pamiętacie, jak to było dawno temu, kiedy Wy 

szliście do szkoły? Przypomnijcie sobie własne oczekiwania, 

obawy, radości, niepokoje – ja przeżywam to samo. Czy 

wstydziliście się czegoś? Czy przeżywaliście jakieś ciężkie 

chwile? Pomóżcie mi uniknąć przynajmniej niektórych Waszych 

ówczesnych trosk i przykrości, a inne pomóżcie mi przeżyć. Macie ogromną moc: możecie 

sprawić, by moja nauka była od samego początku przygodą i przyjemnością i żebym się 

wzmacniał pokonują trudności. 

WYSTARCZY: 

 naprowadzać mnie, pomagać, zachęcać – zamiast krytykować i karać 

 tłumaczyć mi, pokazywać, wyjaśniać – zamiast krzyczeć lub lekceważyć 

 pomóc mi zorganizować i nabrać potrzebnych, na co dzień nawyków (odrabianie 

zadań, pakowanie plecaka itp.) – zamiast robić coś za mnie 

 nauczyć mnie regularności w pracy i nauce – zamiast skokowego nadrabiania 

zaległości; potrzebuję przewodnika, a nie dozorcy 

 być wobec mnie konsekwentnym, ciepłym i sympatycznym – zamiast obojętnym i 

zajętym „czymś ważniejszym” 

 przyznać mi prawo do błędów i wspierać w ich naprawianiu – zamiast żądać 

doskonałości od pierwszego razu 

 pamiętać, że samodzielność nie przychodzi szybko i że wymaga cierpliwości – 

zamiast niecierpliwie robić coś za mnie, pokazując w ten sposób swoją przewagę. 

I nigdy nie dawajcie mi odczuć, że za moje szkolne niepowodzenia kochacie mnie mniej! 

 

Wasze dziecko 

         

 

 

 

 

Opracowała: Karolina Gawlak 
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Poczytaj mi Mamo….     
  

            Dlaczego morze jest słone?  

 

         Patryk, Sabinka, Malwina i Sebastian stali na brzegu morza i kłócili się. 

- Ono jest słone, bo na dnie siedzi taka jedna dziewczyna i ciągle płacze – powiedział 

Patryk i szybko włożył palec do wody, żeby jeszcze raz go polizać. 

 - A wcale nie! – Sabinka rzuciła wiaderkiem w świeżo zrobioną piaskową babkę. – Ono jest 

słone od solonych śledzi, tak mi powiedział dziadek.  

- Co zrobiłaś! – krzyknął płaczliwie Sebastian. – Z morza wydobywa się sól i dlatego… 

- Głupi jesteś – powiedziała Malwina i weszła do wody po kolana. – jest gorąco, wszyscy się 

pocą, a potem idą się kąpać, a pot jest słony i dlatego… 

- Akurat! – parsknął Patryk. – To dlaczego w basenie jest normalna? 

- Bo chlorowana – odparowała Malwina i usiadła w wodzie po pas. – Mama mi mówiła. 

       Patryk już miał coś powiedzieć, kiedy przyszła wielka fala. W jednej chwili nakryła 

głowę Malwinie, porwała wiaderko i zmyła resztki babki Sebastiana. A zaraz potem, jakby 

nigdy nic, cofnęła się w stronę morza. Malwina kaszlała i tarła oczy, Sabinka stała 

nieruchomo z otwartą buzią, a Sebastian rzucił się za odpływającym szybko wiaderkiem.  

- Sebastian! Wracaj natychmiast! – krzyknęła mama Sebastiana, który właśnie się 

przewrócił, ale nie musiała nawet podrywać się z koca, bo Patryk był szybszy. Już trzymał 

wiaderko w jednej, a ramię Sebastiana w drugiej ręce…, kiedy nagle się potknął i obaj 

znów wylądowali w wodzie. Tego Sebastian już nie wytrzymał… 

- Widzisz! – powiedziała mama Sebastiana ocierając mu łzy. – Mówiłam, że morze jest 

niebezpieczne. 

- I słone – mruknął Patryk siąkając nosem – bo nie dość, że na dnie siedzi jedna płacząca 

dziewczyna, to jeszcze na plaży jest beksa Sebastian! 

 

 

                                                                          Napisała Krystyna Chołoniewska 

                                                                                          Opracowała Ałła Pasek.  



7 

 

 

 

                                                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kubełek    

Jestem dzisiaj w złym humorze! 

Obraziłam się na morze!  

Z obrażoną chodzę miną, 

bo mi gdzieś kubełek zginął. 

Pewnie morze go zabrało 

do kubełka wodę wlało, 

nawrzucało wodorostów  

i porwało go po prostu. 

O! Przepraszam! 

Nakłamałam! 

Sama w piasku go schowałam…  

 

                                                                                         Napisała Dorota Gellner 

                                                                                         Opracowała Ałła Pasek. 
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         W co sie bawic z dziecmi ?  

         

 

      

  Drodzy rodzice gorąco zachęcam do wspólnych zabaw z dziećmi w domu i na 

świeżym powietrzu.  

Dzień dziecka to czas obdarowywania naszych pociech różnymi prezentami, zwykle 

są to tzw. „gotowe” zabawki, które mają sprawić że dziecko zajmie się sobą a my 

będziemy mogli troszeczkę popracować lub zająć się swoimi sprawami. Niestety spora 

część współczesnych zabawek ogranicza kreatywność dziecka, sprawia że dziecko 

szybko się nudzi i bardziej skupia się na kolekcjonowaniu kolejnych modeli niż na 

samej zabawie, pomijam klocki lego, gry itp. Warto pamiętać, że dzieciom nic nie 

zastąpi czasu wspólnie spędzonego z rodzicami, nawet najdroższa zabawka, 

komputer, tablet czy telefon. To wszystko jest potrzebne, spełnia w pewnym stopniu 

funkcję edukacyjną, ale nie jest wystarczające. Nie zastępuje relacji z drugim 

człowiekiem. Czas wspólnych zabaw to czas obustronnych korzyści, razem czerpiemy 

radość z zabawy, uczymy się przeżywania sukcesów i znoszenia porażki, nawzajem 

obserwujemy swoje zachowania. W trakcie zabawy rodzic może zobaczyć czy jego 

dziecko umie np. przegrywać, dzielić się, czy jest otwarte na nowe wyzwania, czy ma 

jakieś lęki, trudności, które można wyćwiczyć. 

  W co się bawić z dziećmi – warto sięgnąć pamięcią do swojego dzieciństwa, 

przypomnieć sobie zabawy, sprawiające nam radość i poznać je na nowo z własnym 

dzieckiem. Ja osobiście, bardzo miło wspominam skakanie na skakance, granie w tzw. 

„gumę”, grę w badmintona lub tenisa stołowego, jazdę na wrotkach – teraz mamy 

rolki. Wspólnie z rodzeństwem wznosiliśmy budowle z wykorzystaniem poduszek, 

krzeseł, koców, tu nieoceniona była pomoc rodziców. Absolutnym hitem były domki dla 
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lalek wykonane z pudełek po butach, wyposażone w mebelki własnoręcznie 

wykonane z kartoników od zapałek, korków, nie brakowało tam okien, drzwi, 

firanek , dywanów, była nawet zastawa stołowa wykonana z opakowań po 

tabletkach. Dużo radości sprawiały nam zabawy z kocem, zawijanie w tzw. naleśnik 

(wystaje tylko głowa dziecka), hamak – bujanie w kocu który trzymali rodzice, te 

zabawy sprawdzą się zarówno w ogrodzie jak i w domu. Wszelkie zabawy w sklep, 

połączone z „produkcją” banknotów oraz sprzedawanie rodzicom własnoręcznie 

wykonanych drobiazgów –  obecnie lubi to moja ośmioletnia córeczka.  

Ciekawą zabawą jest też fitness w ogrodzie, zabawę zaczyna się od słów „ To jest 

taka gra, róbcie wszystko to, co ja” - wymyślamy różne ćwiczenia lub śmieszne miny, 

następnie możemy zamienić się rolami z dzieckiem.  

 Pomysłów jest mnóstwo, wystarczy tylko sięgnąć pamięcią do własnego dzieciństwa, 

zapewniam że dzieci będą zachwycone, twórcze, współpracujące i radosne.  

  Życzę dobrej zabawy, jeśli mają państwo jakieś ciekawe pomysły, wspomnienia 

zabaw z własnego dzieciństwa, czekam, z pewnością zaprezentujemy w kolejnym 

numerze naszej gazetki. Zachęcam też do odwiedzania wspólnie z dziećmi, ciekawych 

miejsc w czasie wakacji w Polsce np.: 

 

                           Dom do góry nogami w Szymbarku 
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                         Park dinozaurów - JURAPARK 

ZOO Safari – Okrągłe koło Giżycka 

Park miniatur w Gierłoży 

 

                                                     

 

                                                                                             Opracowała:   Małgorzata Kuśmierz 
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Dziecko w kuchni !!! 

Wspólne przygotowanie posiłków to nie tylko wspaniała zabawa, ale również świetny 

sposób na budowanie więzi między rodzicami a dziećmi. Z kolei samodzielnie przyrządzone 

danie to prawdziwy powód do dumy, dziecko czuje, że jest samodzielne i potrafi zrobić 

coś co zwykle zarezerwowane jest dla dorosłych. 

Podstawą prawidłowego rozwoju dziecka jest odpowiednie żywienie a jego wartościowym 

codziennym elementem są jogurty. Na pewno są to jedne z najzdrowszych codziennych 

przekąsek. 

W końcu zrobiło się ciepło więc czas na lody; 

Wrzucamy truskawki, maliny i inne owoce do blendera, aby się zmiksowały, potem 

wlewamy jogurt, mieszamy i już lody prawie gotowe, napełniamy kubeczki lub inne formy, 

40 min wkładamy do zamrażarki i rozkoszujemy się rewelacyjnym deserem(lodami), bez 

zamrażania też jest pyszny jako koktajl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :D. Maksymiuk 
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Kacik plastyczny !!! 
 

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi letnie spacery, wędrówki po łąkach, lasach, górach i 

plażach. Takie wyprawy są doskonałą okazją do zbierania różnych skarbów: muszelek, 

bursztynów, kamyków, piórek, szyszek, kory, gałązek itp. Z zebranych darów 

przyrodniczych można zrobić różne ciekawe prace plastyczne: obrazki, ozdoby, zabawki, 

maskotki, upominki dla bliskich osób. Niżej podaję kilka przykładów prac wykonanych ze 

znalezionych darów przyrodniczych. 

 

 

Miej więc oczy szeroko otwarte,  

zbieraj ciekawe skarby, 

zaproś bliskich: rodziców, dziadków, 

rodzeństwo  

do wspólnej, twórczej zabawy. 

Wasze głowy pełne są wspaniałych pomysłów  

Na pewno stworzycie piękne prace. 

POWODZENIA !!!! 

 

        



13 

 

 

 

 

 

Opracowała Ewa Grodzioska. Pomysły prac zaczerpnięte zostały ze stron internetowych. 
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Kacik logopedyczny !!!        

   Jak pomagać dzieciom w przyswajaniu języka? 

 

 

     Chciałabym zainspirować Państwa i dostarczyć pomysłów do zabaw, które sprzyjać 

będą zwiększaniu możliwości poprawnego mówienia i twórczego opanowania języka 

Waszych dzieci. 

Zabawy te nie wymagają specjalnych przygotowań i dodatkowych rekwizytów. Nie 

wymagają też szczególnej wiedzy. Mogą być prowadzone przez każdą osobę, która chce 

przeżyć z dzieckiem miło czas i dobrze wykorzystać każdą chwilę. 

      Zabawy te nie są ani trudne, ani czasochłonne. Znakomicie nadają się jako działania 

wypełniające czas oczekiwania, np. w poczekalni u lekarza, na przystanku. W ciągu dnia 

wiele jest momentów, które możemy przeznaczyć na zabawę z dzieckiem. Podczas 

wspólnej jazdy autobusem,  samochodem możemy z powodzeniem skorzystać z którejś z 

zaproponowanych gier. Wówczas nie tylko podróż minie nam szybciej, ale także 

przyczynimy się do rozwoju mowy dziecka. Te zabawy i gry z pewnością będą zbliżać 

rodziców i dzieci. 

                                 Przykłady gier i zabaw językowych 

KOŃCZYMY SŁOWA 

      Gra polega na wyszukiwaniu słowa zaczynającego się podaną sylabą. Wypowiadamy    

 dowolną sylabę. Dziecko ma za zadanie dokończyć słowo. Wybór słowa jest dowolny,  

 chyba że wprowadzimy dodatkowe reguły np. odnośnie długości: 2- lub 3- sylabowe,  

zakresu: tylko nazwy przedmiotów, czynności, imiona, itp. Gdy dziecko utworzy 

słowo, samo podaje inną sylabę, określając w ten sposób zadanie dla współuczestnika 

gry.  

Ważne: 

 Gra wzbogaca słownictwo i rozwija płynność słowną. Kieruje uwagę na budowę słów. 

 Doskonali analizę i syntezę słuchową. 
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UKŁADAMY RYMY 

Zabawa polega na wyszukiwaniu słów rymujących się. W wersji łatwiejszej, 

podajemy           słowo, a dziecko ma wymyślić do niego rym. Jeśli znajdzie, to ono 

wyznacz nam wyraz, do 

którego my z kolei szukamy rymu. Takie naprzemienne podawanie słów trwa tak 

długo, jak długo utrzymuje się zainteresowanie dzieci. 

Ważne: 

Zabawa rozwija płynność słowną i inwencję twórczą. Zwraca uwagę na strukturę 

słów. 

 

WYSZUKUJEMY SŁOWO, KTÓRE NIE PASUJE DO POZOSTAŁYCH 

Gra polega na tym, by spośród kilku podanych słów wybrać to, które nie pasuje do 

pozostałych    ze względu na przynależność do innej grupy znaczeniowej. Możemy 

kierować doborem słów, w zależności od zasobu leksykalnego dzieci i zadań, jakie 

chcemy realizować, np.: utrwalanie kolorów, utrwalanie wiadomości z wybranego 

zakresu, itp. 

      

                             łódka, kajak, statek, pociąg 

                             jabłko, gruszka, pietruszka, truskawka 

                            zielony, twardy, żółty, czerwony 

                            itd..... 

Ważne: 

Gra rozwija słownictwo, zwłaszcza jeśli zadbamy o właściwy dobór słów. Pobudza  

myślenie, uczy uzasadniania swoich wyborów. 

 

WYMYŚLAMY SŁOWA O PRZECIWSTAWNYM ZNACZENIU 

Gra polega na wyszukiwaniu antonimów. Podajemy wyraz, a dziecko ma dopowiedzieć 

słowo przeciwstawne. Jeśli wymyśli je prawidłowo, następuje zmiana ról. Teraz to my 

będziemy tworzyć antonim do propozycji dziecka. 

                               chudy – gruby 

                               mały – duży 

                               chory – zdrowy  
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   Ważne: 

   Gra wzbogaca słownik dziecka o nowe przymiotniki i przysłówki. 

                      

WYSZUKUJEMY SŁOWA, KTÓRE BRZMIĄ TAK SAMO, A OZNACZAJĄ 

            COŚ INNEGO. 

Gra polega na wyszukaniu jak największej liczby słów, które mają podwójne 

znaczenie.  

Wyjaśniamy, że istnieją takie słowa i że często może to prowadzić do 

nieporozumień.  

Podajemy przykład. 

Inny wariant zabawy polega na jej odwróceniu. Podajemy słowo i prosimy dziecko,  

aby odnalazło różne jego znaczenia, np.: 

zamek: zamek do drzwi, pałac, suwak 

siatka: siatka na zakupy, na motyle, na ryby 

lizak: do lizania, narzędzie pracy policjanta 

trąba: u słonia, instrument muzyczny 

Ważne: 

Zabawa rozwija słownictwo. Zwraca uwagę na wieloznaczność słów. Pokazuje 

konieczność precyzji wypowiedzi. 

ZNAJDUJEMY KOLORY W WYPOWIEDZI 

       Zabawa polega na odszukaniu kolorów, jakie można zobaczyć w usłyszanym zdaniu. 

Wypowiadamy zdanie tak dobrane, by występujące w nim rzeczy przywodziły na 

myśl określone kolory, np.: 

          Kurczak zagubił się w wysokiej trawie. {żółty i zielony} 

          Ułożyłam w koszyku pomidory i ogórki. {czerwony i zielony}           

Prosimy dziecko o nazwanie kolorów, jakie sugeruje mu nasze wypowiedzenie. 
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Ważne: 

Zabawa skłania do uważnego słuchania i analizowania. Utrwala umiejętność 

formułowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym i treściowym. 

 

UKŁADAMY ZAGADKI 

Gra polega na układaniu zagadek będących próbą definiowania. Grający wybiera w 

myśli jakiś przedmiot znajdujący się w pokoju i próbuje tak go przedstawić, nie 

wymieniając nazwy, aby pozostali odgadli, o czym mówi. Zwracamy uwagę, aby 

zagadka miała postać zdania lub zdań poprawnych logicznie i gramatycznie. 

                     Jest to mebel służący do siedzenia. 

                     Jest to rzecz wykonana z papieru, którą kupuje się w księgarni. 

 Ważne:  

Gra doskonali umiejętność formułowania zdań. Uczy definiowania, rozwija    

 myślenie. 

Opracowała : logopeda Anna Kupczyk 

 

 

                                   

 

 

      

 

 

           

           

 

     

 

 



18 

 

Łamigłówki madrej główki 

 

Zagadki wakacyjne: 

1. Na małych krzaczkach   6. Gdy słońce mocno świeci 

W promieniach słonka dojrzewają  to wtedy nam się marzy 

Są słodkie i pyszne    by koc szybko rozłożyć 

I czerwony kolor mają( truskawki)  na pas czystej …( plaży) 

2. Jakie to na drzewie    7. Wody wcale się nie boi 

Dojrzewają przysmaki   lubi pływać po jeziorze 

Które lubią jeść dzieci   ale są potrzebne wiosła 

Dorośli i szpaki (czeresnie)   by nas fala lepiej niosła ( łódka) 

3. Gdy tylko lato się zaczyna   8. W wodzie zawsze je zakładam 

Na krzaku dojrzewa…(malina)  przez ręce, głowę 

4. Duża i dmuchana     już się teraz nie utopię 

Bardzo kolorowa    bo mam koło ( ratunkowe) 

Hop! Do góry lubi latać 

To piłka …( plażowa) 

5. Zamek z piasku z nią zbudujesz 

Chociaż cała plastikowa 

Po zabawie, obok grabek 

W wiaderku się chowa( łopatka) 
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Wydarzenie z zycia przedszkola… 

       

    DZIEŃ DZIECKA W 

PRZEDSZKOLU 315 

RODZICE – DZIECIOM 

30 maja z Okazji Dnia Dziecka w 

Przedszkolu nr 315 przy ul. 

Grzeszczyka 2 miało miejsce 

niecodzienne wydarzenie.  

Po raz pierwszy na scenie 

przedszkola rodzice dzieci z 

grupy IV  wystawili dla dzieci 

przedstawienie teatralne pt. „ Brzydkie kaczątko”, wyreżyserowane przez mamę Paulinki 

p. Małgorzatę Młynarską 

Całe przedstawienie było przygotowane bardzo profesjonalnie. Kostiumy , scenografia a 

zwłaszcza gra aktorska wzbudziły wśród najmłodszej publiczności duży podziw. 

Przedszkolaki były bardzo dumne ze swoich rodziców – aktorów, którzy bardzo dobrze 

odgrywali swoje role. Aktorzy mieli w oczach łzy widząc jaką radość dostarczyli 

dzieciom, a dzieci były dumne ze swoich rodziców. 

Podczas występowania poszczególnych aktorów dało się usłyszeć z widowni głosy dzieci „ 

O moja mama, mój tata….” Przedstawienie okazało się wielkim sukcesem, dzieci gromkimi 

brawami podziękowały za występ swoim rodzicom , owacjom i oklaskom nie było końca.  

Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała rodzicom za tak wielkie zaangażowanie, 

życząc dalszych sukcesów, a dzieci wręczyły aktorom bukieciki kwiatów. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM  

ZA PRZYGOTOWANIE PRZEDSTAWIENIA 

 

          Opracowała : D. Maksymiuk 
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Bezpiecznych i bardzo słonecznych WAKACJI 

    życzy Personel Przedszkola 315 

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

PRZEDSZKOLE NR 315 

IM. ZBIGNIEWA RYCHLICKIEGO 

UL. GRZESZCZYKA 2,   WARSZAWA 

Zespół redakcyjny: Nauczycielki z P. 315 

 


