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                                       Choć śnieżek pada i prószy, 
                                        weź czapkę i włóż na uszy! 
                                             Włóż ciepłe buty i palto,  
                                                bo wyjść na sanki jest warto! 
 
                                             Tak czysto wszędzie i biało, 
                                                   bo całą nockę padało. 
                                                     Dlatego niech nikt nie zwleka, 
                                                        bo czas tak szybko ucieka! 
 

 

 

 

 

 

                                          

 



 

NAJLEPSZY BAŁWAN 

Dziś  wstać się nie chciało. Spojrzał przez 

, a w  biało! – Piękny poranek. Nim 

spadnę z , musi przed stanąć . 

Wbiega z  jeszcze zaspany: -Jejku już 

wszyscy lepią .  sapie, muskuły 

pręży, rycząc: -Mój   dzisiaj zwycięży! 

Zbiera  śnieg w czoła pocie. Patrzy na 

dzieło i... jest w kłopocie. Nie wygram – 

myśli.- Jestem za krótki, więc mój  będzie 

malutki. Ale by mógł się przyjrzeć zabawie, 

mości  wyżej postawię. Pnie się na  

nie widząc ścieżek, bo wszystkie przykrył 



bielutki . Oj,  się nie udało! Rety! 

Popatrzcie, co tu się stało... W  harmider 

nieopisany!... PACH! Przewróciły się dwa

. Z  kulkę ulepił . Zrobił się 

popłoch. zbiegł, gdy wielka kula... jak na 

przystanku, wyhamowała tuż przy . Lecz 

to nie koniec na szczycie kuli osiadł...  w 

śnieżnej koszuli! Takich wydarzeń naocznym 

świadkiem był  oraz  z . W wyniku 

wszystkich tych niespodzianek powstał ogromny, 

WSPÓLNY . Nie płacz ! Choć jesteś 

mały, to przecież  jest okazały. Widzisz, 



że nie jest wzrost wymagany, by lepiej lepić 

BARDZO DUŻE ? 

 

Poczytaj swojemu dziecku… 

WKŁADKA DLA MAMY, TATY, BABCI I DZIADKA 

Bajka o smutku i tęsknocie 
Dawno, dawno temu, gdzieś w małym miasteczku mieszkała sobie mała dziewczynka. Odkąd pamięta mamusia 

mówiła o niej „moja Iwonka”. Iwonka była zwykłą dziewczynką, niczym nie różniła się od innych. Codziennie rano 

wstawała do przedszkola, mamusia robiła jej kakao i zawsze pytała: Czy moja Iwonka się dziś wyspała? I dawała 

jej całusa w czoło. Potem odprowadzała Iwonkę do przedszkola. Zwyczajnie rozstawały się na parę godzin, kiedy 

to tyle się działo, że dziewczynka nie rozmyślała nawet o domu i mamie. Po południu zwyczajnie mama zabierała 

Iwonkę do domu, gdzie czekał już późny obiad, spacer z mamą do sklepu, zabawa z koleżankami na podwórku. 

Wieczorem wracał tata i było wspólne opowiadanie, jak komu minął dzień. Potem kolacja, mycie i nareszcie ta 

ulubiona chwila, kiedy mama przychodziła do jej pokoju poczytać Iwonce bajkę na dobranoc. Tak było zawsze 

odkąd Iwonka pamięta. Tak było, kiedy chodziła do przedszkola i kiedy zaczęła chodzić do szkoły. Taki był jej 

świat. Był taki do czasu, kiedy tata przestał pracować. Zaczęło brakować pieniążków na spacery do sklepu a mama 

stawała się coraz bardziej smutna. Któregoś wieczoru długo z tatą rozmawiali, a potem powiedzieli Iwonce, że 

mama wyjeżdża na pół roku. Wróci i będzie jak dawniej. Pół roku to niedługo, mamusia zarobi pieniążki a Iwonka 

zostanie z tatą i babcią. Jakoś sobie poradzą. Kiedy mama wyjechała nagle zrobiło się bardzo pusto. Iwonka 

zauważyła, że ogarnął ją wielki Smutek. Czuła jak siedzi jej na plecach i przygniata do ziemi. Potem dopadła ją 

też Tęsknota. Rozsiadła się na piersiach, że aż Iwonka nie mogła czasem mówić, nie chciało jej się nawet jeść i 

czuła ciężki kamień w środku. Tęsknota była szara i brzydka. Miała tylko ogromne smutne oczy. Mieściło się tam 

bardzo dużo łez, których czasem pożyczała sobie Iwonka, gdy zabrakło jej już swoich. Kiedy patrzyła oczami 

Tęsknoty na te wszystkie miejsca w domu, gdzie zawsze pełno było mamy - widziała tylko pustkę. Mamy nie było. 

Wyjechała. Tata tłumaczył, że za parę miesięcy wróci, że musi zarobić pieniążki, bo są im potrzebne, ale Iwonce 

najbardziej potrzebna była mama. Nikt nie mógł nic na to poradzić. Tata zaczął się bardzo martwić o Iwonkę. 

Wszyscy w szkole zauważyli, że dziewczynka bardzo się zmieniła: posmutniała, nie chciała się bawić z dziećmi, na 

przerwach chodziła sama po korytarzu, unikała roześmianych koleżanek, które miały mamę w domu i nie rozumiały 

jej Tęsknoty. Drażniły ją teksty czytanek i ćwiczeń zadawanych do domu, w których często zadania dotyczyły 

domu i mamy. Wtedy najbardziej dokuczała jej Tęsknota i dopadał ją Smutek. Rozsiadały się wygodnie i rządziły 

się w całym domu. Rosły i rosły i wydawało się, że opanują cały świat. Nawet Tata nie umiał nic na to poradzić. A 

największe były wieczorem, tuż przed snem, kiedy dziewczynka kładła się do łóżka i nikt nie czytał jej ulubionych 



książek. Nikt tak jak mama nie umiał z nią rozmawiać i wysłuchiwać jej zwierzeń. Wtedy lały się największe łzy a 

Smutek był tak ogromny, że wypełniał szczelnie cały jej pokój. Któregoś tak bardzo smutnego wieczoru, gdy 

Iwonka leżała już w łóżku, usłyszała nagle cichuteńki głosik: - Nie płacz już Iwonko, nie możesz tak zwyczajnie 

poddać się Smutkowi i Tęsknocie. One odbierają ci siły i nic nie dają w zamian... Czują się tu świetnie i wszędzie 

się panoszą. Nie można się im na to pozwolić. - Kto to mówi? - zapytała zaskoczona dziewczynka. - To ja, twoja 

lalka Zuzia - leżę tu, w kącie pod ścianą, gdzie mnie wcisnęłaś pierwszego wieczora, gdy zapanowała tu Tęsknota i 

czekam aż mnie wyciągniesz, ale ty wciąż rozpaczasz i zapomniałaś o starych dobrych przyjaciółkach. Inne lalki 

też na ciebie czekają - nie damy się Smutkowi i Tęsknocie! Iwonka odwróciła się i zobaczyła, że na łóżku 

rozsiadły się wszystkie jej lalki i maskotki. - Chcemy, żebyś nam zawsze wieczorem opowiadała o swojej mamie. 

Będziemy wspominać i to będzie tak, jakby tu trochę była. Możemy się bawić tak, że Ty będziesz naszą mamą. 

Będziesz nam czytać i opowiadać bajki na dobranoc. - A my - dołączyły się kredki - chcemy, żebyś rysowała 

wydarzenia każdego dnia. Gdy mama wróci, będziesz mogła jej pokazać i opowiedzieć o wszystkim, co Ci się 

przytrafiło! Razem nie damy się Smutkowi i Tęsknocie! Iwonka aż uśmiechnęła się na tę myśl. Czemu sama na to 

nie wpadła? Codziennie tyle się dzieje, możne tak dużo mamie narysować - to dobry pomysł! - powiedziała i 

pierwszy raz spokojnie zasnęła. Od następnego dnia Iwonka wzięła się do roboty: w dzień dużo rysowała, a 

wieczorami o czymś długo szeptała lalkom na ucho. Po kilku dniach zauważyła, że zrobiło jej się trochę lżej na 

sercu - to Smutek i Tęsknota przestali jej tak bardzo dokuczać i stali się trochę łatwiejsi do zniesienia. Iwonka 

bardzo dzielnie sobie z nimi radziła. Kiedy wreszcie przyjechała mama, Iwonka nie mogła się nacieszyć - tyle 

miała jej do opowiedzenia, że brakowało jej słów. Wtedy wyciągnęła swoje rysunki. Gdy oglądały je razem z mamą 

dziewczynka zobaczyła, że wszystkie jej lalki siedzą dumne i szczęśliwe. One cieszyły się razem z Iwonką, że 

wspólnie pokonały tak ogromny Smutek i wszędobylską Tęsknotę.   

 

O DOBRO NASZYCH DZIECI 

„Wpływ telewizji na kształtowanie zachowań dzieci " 
Telewizor jest nie tylko źródłem informacji, ale „gada z nami". Jest trzecim 

rodzicem. Pozwalamy mu wychowywać nasze dzieci. Ma on realny wpływ na młodsze 

dzieci, które naśladują to, co widzą. Zwykle oglądają one wszystko, bo rodzice nie kontrolują tego, CO oglądają. 

Dlatego są one świadkami gwałtów, zabójstw i innych scen przemocy, które występują nawet w kreskówkach. 

Dzieci uczą się głównie przez obserwację. Nie należy zatem dziwić się, że mogą potem w życiu codziennym 

naśladować agresywne zachowania ekranowych idoli. Będą to robić zwłaszcza te dzieci, które nie mają dostępu 

do innych źródeł wiedzy i nie otrzymują odpowiedniego komentarza od dorosłych. 

Dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nie ma zdolności odróżniania tego, co jest fikcją, a 

CO rzeczywistością Skutki oglądania telewizji mogą być dla dziecka negatywne lub pozytywne, w zależności od 

tego jak długo i w czyim towarzystwie dziecko ogląda programy, czy się z nim rozmawia o przekazywanych na 

ekranie treściach oraz od indywidualnych cech środowiska, w którym żyje. Jednym z groźniejszych rezultatów 

nadmiernego oglądania telewizji jest agresja. Dziecko bowiem traci wrażliwość na cierpienie i obojętnieje na zło. 

Innymi negatywnymi efektami są: nerwowość, lęki i nocne koszmary. 

Dzieci, dla których jedyną rozrywką jest telewizja, mają gorsze wyniki w nauce.  Telewizja nie wymaga 

tyle uwagi i koncentracji, co czytanie książek, nie zmusza do 

samodzielnego myślenia. Mali „telemaniacy" są mało kreatywni, mają kłopoty 

z formułowaniem wypowiedzi, gorzej zapamiętują. Na dalszym etapie rozwoju może to 

zaowocować biernością w ogóle i brakiem pomysłów na życie. Dla wielu dzieci „sam na sam" 

z telewizorem to antidotum na problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Oglądając 

nawet najgłupszy film, łatwo zapomnieć choć na chwilę np. o kłopotach. Lubianymi i często 

oglądanymi przez dzieci emisjami są reklamy. Aprobuje je 83% dzieci w wieku przedszkolnym Reklama stosuje 

wobec małych dzieci specjalne psychotechniki. Im częściej dzieci oglądają reklamy, tym częściej proszą 

rodziców o kupienie polecanych produktów, np. żywności czy zabawek. Reklamy propagują materialistyczny 

konsumpcyjny i często snobistyczny styl życia. 



Reasumując należy stwierdzić, że negatywne i brutalne obrazy oddziałują na psychikę młodego widza, 

znieczulają jego wrażliwość, uczą agresji i wzmacniają ją, zacierając granice między fikcją, rzeczywistością. Czy 

można uchronić dzieci przed negatywnym wpływem wybranych programów telewizyjnych? 

Rodzice powinni wiedzieć, że tylko programy specjalnie przygotowane dla dzieci przynoszą efekty 

poznawcze i wychowawcze Ponadto niezbędny jest jasny system wychowawczy określający czas i sposób 

korzystania z telewizji 

Rady dla rodziców: 
• pozwól dziecku oglądać tylko programy przeznaczane dla jego grupy wiekowej; 

• selekcjonuj programy (wybieraj tylko te, z których dziecko będzie miało pożytek}, 

• planuj z dzieckiem, jakie programy będzie oglądać w ciągu całego tygodnia 

• staraj się oglądać program razem z dzieckiem, 

• komentuj oglądany program, 

• jeśli zauważysz, że dziecka boi się lub jest pobudzone podczas oglądania programu -wyłącz 

telewizor, 

• zaproponuj dziecku inną rozrywkę, niż oglądanie telewizji, np. wspólną grę, spacer, 

• daj dziecku przykład 

• dziel się z nim swoimi pasjami, pokazuj mu inny świat niż wirtualny (np.: zwiedzanie, czytanie, 

uprawianie sportów); 

• nie traktuj telewizji jako zastępczego wychowawcy czy niańki. 

 

 

21 stycznia 

 

DZIEŃ BABCI 

KARTKI  

Z  

KALENDARZA 

22 stycznia 

 

DZIEŃ DZIADKA 

 

Dla kogo ta laurka, w słońcu, zieleni, chmurkach? 

       Dla kogo każda wnuczka, dla kogo każdy wnuczek, 

       Maluje dzisiaj kwiaty, przynosi upominek? 

Dla kogo jest ten wierszyk, i życzenia od dzieci? 

      Już wiecie? Oczywiście! 

      Dla wszystkich Babć i Dziadków na świecie! 



 

 

 

 

 

 

                        to ukochana osoba, która potrafi nas zrozumieć, przytuli, jeśli mamy 

kłopoty, wytłumaczy, że nie ma się czym martwić. Babcia nigdy się nie gniewa, nawet gdy 

coś porządnie przeskrobiemy. To ona wciska w małą rączkę, to co najsmaczniejsze, ona 

potrafi najlepiej wysłuchać cierpliwie zwierzeń i marzeń rodzących się w małych główkach. 

To Babcia najskuteczniej ukoi łzy. 

    

 

 

                    także daje nam swoją miłość. Jesteśmy zasłuchani, kiedy zaczyna snuć 

opowieści o dawnych latach. Cieszymy się, gdy uczy nas, jak postępować w życiu. Zawsze 

cieszy się z naszych sukcesów i pomaga, gdy coś nam się nie udaje.       

ŻYCZENIA 

Najserdeczniejsze życzenia składamy dzieciom, które w miesiącu STYCZNIU I LUTYM 
obchodzą urodziny.  
 
Są to:  

Michał Krawitowski, Kacper Zalewski, Maja Antoszewska Natalia Buchałowicz, Szymon 

Gruźlewski, Jacek Jankowski, Tomasz Mrzygłód, Martyna Lenkiewicz, Marcin 

Lewandowski, Karol Mey, Alicja Siedlecka, Aleksandra Sochal, Julia Sosnowska.    

Wszystkim Babciom i Dziadkom 

redakcja składa 

najserdeczniejsze życzenia – 

przede wszystkim zdrowia! 

 

 



PRZEDSZKOLNY HUMOREK 
Trzyletnia Iga prosi mamę o zaśpiewanie kolędy. 

Mam pyta – Córeczko, jaką ci zaśpiewać? 

 - O tej czystej rzepie - odpowiada Iga.  

Mam śpiewa różne kolędy, ale Iga kreci przecząco 

głową. W końcu mama śpiewa Dzisiaj w Betlejem.... 

że panna czysta porodziła syna.  

-Tak, tak to ta cieszy się Iga. 

/////////////////////////////////////////////// 

Trzyletnia Patrycja kolorowała obrazek Świętej 

Rodziny i co chwila pytała panią Dorotę o dobór 

kolorów, nazywała też członków świętej Rodziny: 

- To Maryja Boża, Dzieciątko, a to kto?  

-To święty Józef- odpowiada pani Dorota.  

Patrycja dalej kolorowała, w pewnym momencie pyta 

– A Stefana na jaki kolor? 

/////////////////////////////////////////////// 

Trzylatki jadły śniadanko. Pani Dorota pyta: 

 – Inga zjadłaś troszkę zupki?  

– No, kawałeczek zjadłam – odpowiada Inga. 

/////////////////////////////////////////////// 

Pani Gosia wysłała Michała do pani Doroty, aby 

zaniósł płytę. Po powrocie pyta: 

 – Michał, co mówiła pani Dorota?  

– Nic - odpowiada Michał – Ta pani to taki śpioszek. 

/////////////////////////////////////////////// 

6 grudnia podczas śniadania Marcelina mówi do pani 

Ewy, że jest rozlane na stoliku. Zbuntowana pani 

Ewa odpowiada, że dziś nie sprząta. Pani Wiesia 

stwierdziła, że jak Mikołaj zobaczy bałagan, to nie 

da jej prezentu.   

– Tak, tak – cieszy się Marcelina – pani Ewa dostanie 

obierki. 

/////////////////////////////////////////////// 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

Dzieci i rybki głos jednak mają,  

        czyli wierszyki łamiące języki! 

 

Cztery małe rude liski,  

piły mleko z jednej miski, 

jeden lisek z drugim liskiem, 

powsadzały łapki w miskę, 

trzeci lisek z czwartym liskiem, 

wpadły w miskę z wielkim piskiem 

i wylały mleko z miski 

cztery małe, rude liski.  

 
 

 

 

 

 

             Jedna żabka z drugą żabką napotkały żuka. 

Stał na drodze, głośno płakał, 

swojej mamy szukał. 

Pocieszały żabki żuka, 

twoja mama w lesie. 

Widziałyśmy szła   

z koszykiem jagód ci przyniesie. 

Żuczek zaraz przestał płakać, 

otarł oczy łapką  

ale zanim poszedł dalej 

podziękował żabkom. 
 

KĄCIK ŁASUCHA 
SEROWY BAŁWANEK 

Składniki: 

2 kostki po 250g twarogu 

półtłustego kilka rodzynek 

papryka czerwona suszona 

morela gęsta śmietana cukier 

Ser mieszamy na jednolitą masę, dodajemy łyżkę 

śmietany i cukier (do smaku). Lepimy 3 kule różnej 

wielkości i układamy jedną na drugą. Z papryki 

wycinamy ręce i usta bałwanka. Nos robimy z moreli, 

a czapkę z końcówki ogórka. Oczy i guziki robimy z 

rodzynek. 

 

 

 

 

KĄCIK MAŁEGO EKOLOGA   

      ZIMA - PIĘKNA PANI W BIELI 
 

Zima jest bardzo piękną i romantyczną porą roku. 

Jej srebrzysty lodowy podmuch zamienia cały krajobraz 

w kryształową baśń. Śnieżnobiałe płatki śniegu tańczące 

na wietrze, śnieg mieniący się w blasku księżyca lub 

świetle pobliskiej latarni przykrywa świat niby magiczną 

ciepła kołderką. 

Zima dostarcza wiele atrakcji, nie tylko tych 

związanych z lepieniem bałwana, hasaniem na sankach czy 

łyżwach, ale zwłaszcza wrażeń związanych z magią 

rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia przy wigilijnym 

stole i dostojnym gościem w czerwonym płaszczu nie 

wiadomo jak przeciskającym się co roku w tak małym 

kominie. To także witanie Nowego Roku w świetle 

fajerwerk i zimnych ogni.  

Choć czasem srogo podszczypuje swoim mrozem 

nasze uszy i nosy, jest piękna, dostojna i daje wiele 



okazji do wspólnego podziwiania otaczającej nasz 

przyrody podczas spacerów czy kuligów… 

Zima to czas, w którym trzeba pamiętać o 

ptakach. 

 

Jak dokarmiać ptaki zimą. 

Ptaki, które spotykamy na 

balkonie lub w ogrodzie, 

chętnie zjedzą z naszego 

karmnika nasiona 

słonecznika, konopi, maku, 

siemienia lnianego, pszenicy, 

kukurydzy oraz rzepaku i rzepiku. Nie pogardzą 

również wszelkiego rodzaju orzechami drobno 

siekanymi, jabłkami, rodzynkami a nawet owocami z 

kompotów ( nie z octu). Najlepiej z nasion zrobić 

mieszankę tak, aby różne gatunki ptaków mogły coś 

dla siebie wybrać.  

 

Sikorkom podajemy surową słoninę - bez soli i 

przypraw. 

 

Ptaki wodne takie jak łabędzie, kaczki i łyski 

chętnie zjadają paszę dla kur, kaczek i gęsi, 

gotowane ziemniaki, tartą marchew, brokuły, płatki 

owsiane oraz gotowane kasze i ryż. Wszystko to 

podajemy dobrze rozdrobnione i wysypujemy na – w 

miarę możliwości - odśnieżony teren 

 

Nie podajemy świeżego chleba gdyż nie jest to 

najzdrowszy pokarm dla ptaków. Jeżeli już 

podajemy pieczywo to najlepiej, gdy jest ono 

czerstwe (nie spleśniałe) i bardzo dobrze 

rozdrobnione. Pamiętajmy, że nie powinno być ono 

podstawą żywienia ptaków. 

Pamiętajmy, że ptaki w karmniku są narażone na 

różnego rodzaju ptasie choroby. Bardzo ważne jest, 

aby miejsce, w którym karmimy ptaki było regularnie 

sprzątane. Pokarm niezjedzony usuwamy, gdyż 

zepsuty jest szkodliwy dla ptaków. Starajmy się 

sypać do karmnika tyle pokarmu, aby był na bieżąco 

zjadany. 

 

 Pamiętajmy, żeby nie podawać resztek z naszego 

stołu, które zawierają sól i przyprawy. Takim 

dokarmianiem wyrządzamy same szkody u naszych 

podopiecznych i powinniśmy być tego świadomi. 

Bądźmy konsekwentni. Jeżeli już zaczęliśmy 

dokarmianie to róbmy to regularnie. Ptaki 

przyzwyczajają się do naszej pomocy i będą 

przylatywać w to miejsce, w którym są dokarmiane z 

nadzieją, że coś zawsze tam znajdą.  

 

 

 

PRZYSMAK DLA SIKOREK. 
Roztapiamy smalec - bez soli i przypraw i wsypujemy 

do niego drobno siekane orzechy, nasiona 

słonecznika łuskanego, konopi, siemienia lnianego, 

rzepaku i rzepiku. Całość wlewamy do 

przygotowanego pojemnika po jogurcie lub serku, w 

którym wcześniej przeciągamy w dnie sznurek do 

zawieszenia. Po stężeniu wieszamy-dnem do góry- w 

miejscu bezpiecznym dla ptaków tak, żeby nie miały 

dostępu do niego koty lub inne drapieżniki. 

 

KALENDARIUM 
Styczeń 

 10 stycznia odbyła się uroczystość z okazji 

święta Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy 

 Od 14 - 25.01 trwają ferie szkolne –

PRZEDSZKOLE PRACUJE OD 6.00 – 16.OO 

 30.01 – wizyta w Domu Pomocy Społecznej – 

grupa 5-6latków 

Luty  

 6.02 wręczenie nagród laureatom konkursu 

plastycznego „Laurka dla Babci i Dziadka” 

 

NOWINKI PRZEDSZKOLNE 
 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSU 
EKOLOGICZNEGO „SEGREDUJ Z SZÓSTECZKĄ” 

Od września 2012r. w przedszkolu trwa druga 

edycja międzyklasowego konkursu „Segreguj z 

szósteczką”. Dokonałyśmy podsumowania 

okresowego i z przyjemnością informujemy, iż 

zdecydowanym zwycięzcą jest grupa dzieci 4 

letnich, która do grudnia zebrała 79,6 kg nakrętek, 

co stanowi prawie 3,3kg na jedno dziecko.  Na 

drugiej pozycji plasuje się grupa trzylatków – 33.5 

kg – około 1,86 kg na dziecko i ostatnie miejsce 

zajmują 5-6latki, którzy zebrali 27 kg, tj. 1 kg na 

dziecko.  

Przypominamy, iż konkurs trwa do końca maja 

2013 r. i szala zwycięstwa może przechylić się w 

każda stronę. Wszystkie zebrane pieniążki zostaną 

przeznaczone na niespodzianki dla dzieci. 

Jeszcze raz zachęcamy do aktywnego 

uczestnictwa.  

http://www.ratujmyptaki.org/images/stories/karmienie/1.jpg


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSU 
„MALI ARTYSCI” 

W grudniu 2012r. odbył się konkurs pt. „Mali 

artyści” skierowany do dzieci i ich rodzin z 

oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy 

W konkursie wzięły udział: 

 Julia Borowska i Maciej Polanowski- 

piosenka „Hej biały walczyk” 

 Zuzia Kwiatkowska z mamusią – wiersz „O 

bałwanku” 

 Ola Rutkowska, Pola Szablińska z mamą- 

inscenizacja zimowa 

 Igor Malak – wiersz „Mikołaj” 

 Zuzanna Dąbrowska, Maksymilian Malicki- 

piosenka „Wesoła choinka” 

 Weronika Przeczewska z siostrą Karoliną- 

piosenka „Kochany panie Mikołaju” 

 Magdalena Witkowska – wiersz 

 Gabrysia Kozikowska z siostrą Martyną – 

pastorałka „Świeć gwiazdeczko” 

 Mateusz Woźniak z mamusią – wiersz „Drogi 

Mikołaju” 

 Patrycja i Krystian Piotrowscy – piosenka 

„Hej kolęda” 

 Magdalena Gołębiewska z mamusią- wiersz 

„Gwiazdeczka” 

 Patrycja Podgórska z siostrą Wiktorią – 

wiersz „Prezent dla Mikołaja” 

 Wanessa i Fabian Janowscy – wiersz 

„Mikołaj” 

 Agata Czaplicka, Julia Adamska, Julia 

Wiśniewska – pastorałka „Pastuszek bosy”. 

Jury w składzie: 

 Wicedyrektor Mariola Kiryluk 

 Rodzice: Paulina Uździńska i Dorota 

Muzalewska 

uznało, iż wszyscy uczestnicy zasługują na pierwsze 

miejsce. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. 

Całą imprezę zorganizowały i poprowadziły 

nauczycielki Elżbieta Krezymon i Anna Domżalska. 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSU 
PLASTYCZNEGO „LAURKA DLA BABCI I 

DZIADKA” 
Jak co roku w naszym przedszkolu odbył się już    

VIII miedzyprzedszkolny konkurs plastyczny       

pt. „Laurka dla Babci i Dziadka”. Organizatorki 

imprezy: Dorota Jastrzębska i Małgorzata 

Federowicz zaprosiły do udziału dzieci 5-6 letnie z 

wszystkich przedszkoli w Brodnicy oraz oddziałów 

przedszkolnych. 

Konkurs cieszy się dużym powodzeniem. W tym 

roku otrzymaliśmy 74 laurki, które 30 stycznia 

starszacy z naszego przedszkola wręczą Babciom i 

Dziadkom z DPS, z okazji ich święta. Dzieci umilą 

Dziadkom pobyt króciutka częścią artystyczną, 

podczas której zaśpiewają, powiedzą wierszyki i 

zatańczą.  

Wśród laurek jury w składzie: M. Kiryluk- 

wicedyrektor Przedszkola nr 6, Dorota 

Jastrzębska – nauczycielka oraz Anita Frygier - 

pomoc nauczyciela przyznało: 

I miejsce: Marta Okrój – Przedszkole 

Niepubliczne, Zuzia Lewińska i Maksymilian Malicki 

– Przedszkole nr 6 

II miejsce: Weronika Zalewska – Przedszkole 

Niepubliczne, Paulina Siudek - Przedszkole im. M. 

Konopnickiej, Julia Sosnowska i Marta Malinowska 

– Przedszkole nr 6 

III miejsce: Mikołaj Samojeden – Przedszkole 

im. M. Konopnickiej, Iga Komasara - Przedszkole 

Niepubliczne, Julia Lelińska – Przedszkole nr 6 

Wyróżnienia:  

Przedszkole Niepubliczne: Radosław Leliwa, Oliwia 

Gibas, Alan Pietrzak, Jakub Zalewski, Marta 

Pankowska, Natalia Fiałek, 

Przedszkole Im. Marii Konopnickiej: Wojtek 

Bałtowski, Agata Wilamowska, 

Przedszkole nr 8: Wiktoria Hein, Paulina 

Wrońska, Julka Pietrzykowska 

Przedszkole nr 6: Paulina Neuman, Ola 

Rutkowska, Pola Szablińska, Marianna 

Wiśniewska, Wiktor Brzeziński 

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w 

naszym przedszkolu 6.02.2013 r. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za trud i 

serce włożone w wykonanie prac. 

 
 

PODZIĘKOWANIA 
 
 
 PANI WICEDYREKTOR WRAZ Z 

WYCHOWAWCAMI DZIĘKUJĄ PAŃSTWU 

SKIBA, ZGÓRKA I PANI SIKORSKIEJ ZA 

UDOSTĘPNIENIE SALI NA UROCZYSTOŚĆ Z 

OKAZJI ŚIĘTA BABCI I DZIADKA ORAZ 

BAL KARNAWAŁOWY 

 Dzieci dziękują wszystkim, którzy znaleźli czas 

na poczytanie bajeczki w przedszkolu. Są to 

panie: Monika Ziółkowska, Zofia Pawłowska, 

Małgorzata Misiura – Rostkowska, Magdalena 

Dudkiewicz, Bożena Lewińska. 

 PANI ANIA Z ORGANIZATORAMI 

DZIĘKUJĄ RODZICOM I DZIECIOM ZA 

UDZIAŁ W KONCERCIE CHARYTATYWNYM 

ZORGANIZOWANYM W GIMNAZJUM NR 1.



 Pracownicy przedszkola wraz z dziećmi chcą podziękować panu Jarkowi Rutkowskiemu za ofiarowanie pięknej 

choinki, którą dzieci ustroiły w ogrodzie przedszkolnym. 

 Pracownicy przedszkola dziękują panu Waldemarowi Przeczewskiemu za pomoc w organizacji i prowadzeniu 

Mikołajek w przedszkolu. 

 Wicedyrektor przedszkola Mariola Kiryluk dziękuje pani Justynie Pusz i Hannie Koźmińskiej za 

przygotowanie mikołajkowych niespodzianek. 

 WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA Z PERSONELEM DZIĘKUJĄ RADZIE RODZICÓW ZA POMOC W 

ORGANIZACJI DNIA BABCI I DZIADKA ORAZ BALU KARNAWAŁOWEGO DLA DZIECI. 

 

BAWMY SIĘ RAZEM 
Pomóż chłopczykowi dołączyć do kolegów. 
  

 



Pokoloruj wesołego bałwanka. 

 

 
 

 



Połącz kropki i pokoloruj obrazek. 

 

 

 
 

 

 

 

 



PRZEZ DZIURKE OD KLUCZA 

 
 

 
 

 

Najmłodsze przedszkolaki 

pomagają pani Dorocie w 

strojeniu choinki. 

Czterolatki też pomagały 

pani Gosi. Tomek sprawdzał 

czy dla wszystkich starczy 

bombek. 

Chinka już pięknie 

przystrojona. Teraz 

tylko cierpliwie 

czekamy na Mikołaja 



 
 

 
 

 

Starszacy mają już 

ozdoby, ale pani Kasia 

cierpliwie czeka na spokój. 

Wszystkie przedszkolaki, 

które nie zachorowały, 

spotkały się w klasie 

starszaków, aby obejrzeć 

przedstawienie teatralne. 



 
 

 
 

 

Jak co roku odwiedził 

nas teatrzyk Vaśka ze 

świątecznym 

repertuarem. 

Dzieci chętnie pomagały 

aktorom.  

Nikt nie bał się św. 

Mikołaja 

Tradycyjnie 6 grudnia 

najstarsze 

przedszkolaki poszły na 

brodnicki rynek witać 

św. Mikołaja.  

Najpierw jednak trzeba 

ustroić choinkę 

własnoręcznie 

wykonanymi ozdobami. 



 

 
 

 
 

 

Dzieci wykonały piękny, 

kolorowy łańcuch. 

Choinka ustrojona, a teraz 

czas na pamiątkową fotkę. 

Może za chwile przyjedzie 

Mikołaj.  

Ciekawe tylko czym, bo 

śniegu jest malutko i 

saniami nie da rady. 

Ale któż to zawitał na 

rynek! Pani Gosia jednak 

bardzo tęskni za dziećmi,  

które mile wspominają 

panią.  



 
 

 
 

 

Ho, ho, ho jaki ten Mikołaj 

wesoły! Przy pani Kasi nie 

można się nudzić i za to 

wszyscy ją lubią. 

Teraz troszkę, odpoczynku, 

parę pytań do dzieci... 

Mikołaju co masz w tych 

wielkich workach? 

Czy na pewno starczy dla 

wszystkich?  

Ja jeszcze nie dostałem! 

 Mikołaju nie zapomnij o 

mnie. 



 
 

 
 

 

W grudniu odbył się 

konkurs pt. „Mali artyści”. 

Dzieci śpiewały, 

recytowały a przede 

wszystkim świetnie się 

bawiły. 

W konkursie brały udział 

dzieci z przedszkola  

i oddziałów przedszkolnych. 

Nie zabrakło też członków 

rodzin, którzy odważnie 

wspierali swoje pociechy. 

Wszyscy niecierpliwie 

oczekują na werdykt jury. 

Każdy ma nadzieję, że 

zaprezentował się najlepiej. 



 
 

 
 

 
 

Kochani wszyscy 

zasłużyliście na pierwsze 

miejsca, a wasi rodzice na 

ogromne podziękowania, że 

tak pięknie was 

przygotowali do występu. 

Dla wszystkich pani Mariola 

przygotowała niespodzianki. 



 
 

 
 

 

W grudniu w Gimnazjum nr 1 

zorganizowano koncert 

charytatywny, z którego 

dochód przeznaczono na 

leczenie chorej uczennicy. 

Gratulujemy organizatorom 

wspaniałej inicjatywy, a 

uczennicy życzymy 

szybkiego powrotu do 

zdrowia. 

Nasze starszaki zostały 

zaproszone do udziału i 

chętnie skorzystały z tej 

możliwości. 

Dziękujemy Rodzicom za 

okazane serduszko  

i każdy przekazany 

grosik. 

Dzieciom zaś dziękujemy 

za wspaniały występ. 



 

 
 

 
 

 

Przed świętami nasze dzieci 

zostały zaproszone przez 

starszych kolegów, na 

Jasełka.  

Dla większości naszych 

przedszkolaków to 

pierwsza wizyta w szkole. 

Wszyscy obserwują 

przedstawienie z 

zapartym tchem. 



 

  
 
 

 
 

 

Starszym kolegom 

dziękujemy za możliwość 

zobaczenia Jasełek 

zwiastujących narodzenie 

dzieciątka Jezus. 

Gratulujemy udanego 

występu. 



 
 

 
 

 

10 stycznia, tuż przed 

feriami, odbyła się 

uroczystość z okazji 

święta Babci i Dziadka 

oraz Bal Karnawałowy. 

Uroczystość odbyła się w 

restauracji „U Bosmana”, 

dzięki życzliwości i 

gościnności państwa 

Skiba. 

 

Dzieci przedstawiły 

przygotowany repertuar a 

następnie złożyły Dziadkom 

najserdeczniejsze życzenia 

i wręczyły przygotowane 

laurki. 



 
 

 
 

 

Sto lat, sto lat niech żyją 

nam Dziadkowie. 

Już pora rozpocząć BAL, 

takim kolorowym korowodem 

pani Maria zainicjowała 

zabawę. 

Chwila odpoczynku nie tylko 

dla dzieci, ale także dla 

Babć i Dziadków, którzy 

aktywnie biorą udział w 

zabawie. 



 
 

 
 

 

No nie, znowu odwiedził 

dzieci Mikołaj.  

Może tym razem 

przyjechał do Dziadków? 

Ho, ho, ho, ale ma krzepę ten 

Mikołaj. Podskakuje jak 

piłeczka i tak groźnie mruczy. 

No, ale dzieci i tak się go nie 

boją. 

Czas się żegnać. Do 

zobaczenia za rok Mikołaju- 

wołają dzieci. 


