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OD REDAKCJI 
Drodzy Czytelnicy! 

Z radością przekazujemy w 

Państwa ręce drugi numer naszej 

gazetki przedszkolnej.  Jest nam 

ogromnie miło, że poprzedni 

numer  usatysfakcjonował  

Państwa, o czym świadczyły  

liczne gratulacje i komentarze. 

Korzystając z okazji życzymy 

wszystkiego najlepszego w 

Nowym Roku, byśmy zwolnili 

troszkę i znaleźli więcej czasu dla 

Rodziny oraz na lekturę naszej 

gazetki.  

SK   

 
 
Pasowanie „Zajączków” 

Każdy rycerz był pasowany, aby wiadomym 

się stało jego powołanie. Podobnie wszystkie 

dzieci z naszego Przedszkola zostały 

pasowane na Przedszkolaka. Pasowanie nie 

odbyłoby się bez pomocy Pani Dyrektor 

Jolanty Darul, Rodziców oraz Pań 

Nauczycielek. Wszyscy razem zgromadzili się 

w naszym Przedszkolu, aby wydarzenie to 

stało się faktem.  

Poniżej przedstawiamy kilka kadrów z tej 

niezwykłej uroczystości. 
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W listopadzie i w grudniu nasze przedszkole 

odwiedziło wiele bardzo ciekawych i niesamowitych 

gości, którzy wnieśli wiele magii oraz uśmiechu…   

 Cd str 6 SK 

„Niezapomnianych wrażeń dzieciom z grupy 

„Zajączki” dostarczyła zabawa andrzejkowa..” 

cd. str.3 NR 
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Pasowanie „Zajączków” 

Każdy rycerz był pasowany, aby 

wiadomym się stało jego powołanie. 

Podobnie wszystkie dzieci z naszego 

Przedszkola zostały pasowane na 

Przedszkolaka. Pasowanie nie 

odbyłoby się bez pomocy Pani 

Dyrektor Jolanty Darul, Rodziców oraz 

Pań Nauczycielek. Wszyscy razem 

zgromadzili się w naszym Przedszkolu, 

aby wydarzenie to stało się faktem.  

Poniżej przedstawiamy kilka kadrów z 

tej niezwykłej uroczystości. 

NR 

Dzieci z grupy „Wiewiórki” również, 

są prawdziwymi Przedszkolakami! 

Dnia 23 listopada 2011 roku  

„Wiewiórki” zostały uroczyście 

pasowane przez Panią Dyrektor na 

Przedszkolaków. Każdy  przedszkolak 

otrzymał dyplom i  gratulacje od 

samej Pani Dyrektor Jolanty Darul, 

 a także pań wychowawczyń:  

Magdaleny Kałużnej i Anny Rędzio. 

W uroczystości uczestniczyli również 

bardzo licznie przybyli Rodzice oraz 

najbliżsi dzieci. Po tym wspaniałym 

wydarzeniu, jak i krótkim programie 

artystycznym, wszyscy wspólnie udali 

się na słodki poczęstunek do sali 

"Wiewiórek”. Mimo, iż był to  

pierwszy publiczny występ dzieci, 

poradziły one sobie wspaniale. Panie 

wychowawczynie są bardzo dumne 

oraz dziękują również Rodzicom za 

pomoc w przygotowaniu tej  

uroczystości. 

 
Grupa „Pszczółki” została pasowana 

również w Listopadzie. Odbyło się 

przedstawienie, na którym małe pszczółki 

pięknie:  śpiewały, mówiły wierszyki i 

tańczyły. Rodzice byli bardzo 

wzruszeni.                                                                                                                                  



                  
Świętowali  Andrzejki… 

Niezapomnianych wrażeń dzieciom z grupy 

„Zajączki” dostarczyła zabawa andrzejkowa, która odbyła 

się w tym roku w dniu 30 listopada. W pięknie przystrojonej 

sali, pełnej  kolorowych światełek, uśmiechnięte  

przedszkolaki przebrane w stroje przygotowane przez 

rodziców, brały udział w różnorodnych konkursach takich 

jak np. taniec na gazecie.  Przez kilka godzin najmłodsi 

tańczyli i śpiewali swoje ulubione piosenki. Był to dla 

wszystkich uczestników magiczny dzień, pełen uroku i 

zaklęć, które wydobywały się z  zaczarowanej skrzyni. 

Naszymi Gośćmi byli: Hokus Pokus i Abrakadabra. 
NR 

 
Andrzejki w grupie Jagódki okazały sie bardzo udane, były 

wróżby i wspaniała zabawa. Doskonała atmosfera na długo 

pozostanie w pamięci dzieci i nauczycielek. Piękne stroje 

dodatkowo nadały Andrzejkom wyjątkowego charakteru.  
 
Dzieci z grupy Ekoludki, tańczyły podczas baliku przy 

muzyce i lały wosk, wypowiadając przy tym magiczne 

zaklęcie: „Czary- mary wosku lanie, co ma być niech się 

stanie”.  Podczas wspólnej zabawy dzieci zgadywały- kto za 

kogo się przebrał?  
 

 
Dzieci z grupy Misie i Leśne Skrzaty poznawały zwyczaj 

wróżb andrzejkowych. Podczas wspólnej zabawy, 

przedszkolaki miały okazje „lać woskiem”, „Rzucać 

groszem” i „ustawiać kapci” 
 
Dzieci z grupy „Biedronki” miały magiczne przedstawienie. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 19.12.2011r., po wizycie Gwiazdora, wszystkie Przedszkolaki, 

zasiadły do wspólnej wigilii. Było uroczyście i pięknie, został 

przełamany opłatek, było mnóstwo gorących życzeń i wspólny 

śpiew kolęd. Nie obyło się bez tradycyjnych potraw: barszczu, 

kapusty i rybki. Przy stole zostawione było wolne miejsce, pod 

białym obrusem sianko. Choinka, lampki, świeczki i nasze 

uśmiechy… nic dodać- nic ująć… 
SK 

Dnia 25.11.11r. świętowaliśmy Dzień 

Pluszowego Misia. Dzieci przynosiły do 

przedszkola swoje ulubione pluszaki. 

Zapoznały się z historią pluszowego 

misia, wykonywały prace plastyczne. 

Grupa Zajączki m.in. odśpiewała  

Misiom uroczyste piosenki oraz 

zatańczyła z misiami taniec. Grupa Misie 

m.in. układała puzzle „Misiowy 

obrazek” i słuchała fragmentów 

opowiadań o misiach. Całe przedszkole 

obchodziło ten szczególny dzień, 

naszych ukochanych misiów. Dzieci były 

uradowane możliwością przyniesienia ze 

sobą misia i podekscytowane całą 

uroczystością. Każdy miś był wyjątkowy 

i miał swoją oryginalną historię…  
 SK 

 

W Mikołajki, u Pszczółek została zorganizowana 

akcja Kartka świąteczna. Na apel nauczycielek 

odpowiedziało kilkoro rodziców dzieci z grupy. 

Celem akcji było wykonanie kartek świątecznych, 

które następnie były sprzedawane na Kiermaszu 

Świątecznym w przedszkolu. Pierwsi rodzice, gotowi 

do działalności plastycznej, pojawili się w sali o 

14:00, zmobilizowali swoje pociechy i przystąpili do 

działania. Niektórzy rodzice przynosili swoje 

materiały plastyczne, z których później powstawały 

przepiękne kartki. Byli też tacy rodzice, którzy nie 

mogli zostać i tworzyć, wówczas zabierali materiały 

do domu i tam pracowali. Ostatni wolontariusze 

opuścili salę o godz. 17:00. Wykonaliśmy około 40 

kartek, z czego ponad połowa została sprzedana. 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na cele 

grupowe. 

Okno na „Żurawinkę” 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dzieci z grupy „Biedronki” 

wystąpiły w Szkole 

Specjalnej 103 im. Marii 

Grzegorzewskiej. „Jasełka” 

były nastrojowe i gromko 

oklaskiwane.  To była ważna 

lekcja dla dzieci z grupy 

Biedronki.  Rodzice nie kryli 

wzruszenia. 

 

Dnia 21.12.2011r w grupie 

„Leśne Skrzaty” odbyło się 

spotkanie z Rodzicami na 

którym dzieci przedstawiły 

również „Jasełka”. 

 Przedstawienie bardzo się 

udało, a dzieci były bardzo 

szczęśliwe.    

 

W Przedszkolu w budynku 

szkoły odbył się kiermasz 

świąteczny. 

 
Dnia 06.12.2011roku w grupie 

Zajączki odbyło się spotkanie 

kolędowe przy choince z 

Rodzinami naszych maluchów. 

Panie nauczycielki zadbały o 

odpowiedni nastrój. Wszyscy 

uczestnicy założyli mikołajowe 

czapki i otrzymali śpiewnik. Była 

choinka, świeczki, lampki i 

przepyszne pierniczki. Dzieci były 

podekscytowane obecnością 

bliskich, natomiast Gości 

zaskoczyła ilość kolęd oraz 

świątecznych piosenek, które 

przedszkolaki opanowały w tak 

krótkim czasie .  

SK 

 

 

Przedszkolaki z grup Biedronki i Jeżyki 

brały udział w „13 Konkursie dla Dzieci 

na Rysunek o Białej Lasce”.  Wiele prac 

plastycznych zostało nagrodzonych 

pięknymi dyplomami, a laureatów oraz 

wyróżnionych z naszego Przedszkola było 

wielu. Serdecznie gratulujemy! 

SK 

Dnia 14.12.2011r. w grupie Ekoludki 

odbyło się spotkanie przy choince z 

Rodzinami dzieci. Spotkanie rozpoczęło 

się przedstawieniem dzieci, które 

wykonywały kolędy oraz świąteczne 

piosenki. Następnie odbyły się warsztaty 

na który dzieci wraz z rodzinami tworzyły 

pracę plastyczną przedstawiającą Renifera. 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 11.2011r. odwiedził nasze 

przedszkole Pan ze Straży Miejskiej z 

Wartusiem, który opowiedział nam jak 

powinniśmy zachowywać się bezpiecznie 

w drodze do przedszkola. W prezencie 

dostaliśmy odblaski, by być bardziej 

widocznym na drodze. To była wielka 

atrakcja dla dzieci, które wiele się nauczył 

oraz wspaniale bawiły, gdyż 

przedszkolaki bardzo lubią mieć 

ciekawych gości. 
SK 

Grupa „Leśne Skrzaty” gościła w swej 

sali chomika Lusi i świnkę morską Alka. 
Dzieci nauczyły się jak dbać i opiekować 

się zwierzętami.  
 

Grudzień był miesiącem oczekiwań na Św. 

Mikołaja i Gwiazdora, a ze względu na to, iż 

w naszym przedszkolu są same grzeczne 

dzieci, nie było możliwości by do nas nie 

zajrzeli. Mimo zapracowania św. Mikołaj 

przybył dnia 06.12.2011r., a Gwiazdor dnia 

19.12.2011r. Dzieci były szczęśliwe oraz 

przejęte. Każdy miał okazje do rozmowy z 

Nimi i wspólnego zdjęcia.  

SK 
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Książka „Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w 

wieku do 13 lat” jest bardzo pomocna w wychowaniu.  

Joachim Rumpf, autor książki, tłumaczy, czym jest 

agresja oraz jakie są jej rodzaje i  omawia kiedy 

przekształca się ona w przemoc. Autor do opisu używa 

przykładów z życia codziennego, tak by  ukazać 

najprostsze oraz najlepsze metody radzenia sobie z 

dziećmi z ów problemami.   

SK  

 

 

 

 

      Przedszkole nr 187 

Zajęcia dodatkowe w 

naszym przedszkolu 

to: 

Rytmika, 

Język angielski, 

Język francuski, 

Logopedia, 

Katecheza, 

„Tupiące nóżki”, 

Judo, 

Gimnastyka 

korekcyjna, 

Qigong dla 

dorosłych 

Informujemy, że 

opłaty za 

przedszkole należy 

dokonać do 15 dnia 

każdego miesiąca. 

W naszym przedszkolu odbywa się akcja „Ratuj drzewa”- zbieraj 

makulaturę”. Pamiętajmy, że aby wyprodukować 1000kg papieru trzeba 

ściąć aż 17 dużych drzew. Zapraszamy dzieci i rodziców do zbiórki 

makulatury, za którą będziemy otrzymywać artykuły higieniczne i 

dydaktyczne. Makulatura nie powinna zawierać elementów metalowych. 

Prosimy makulaturę przynosić w ostatnim tygodniu miesiąca i składować w 

wyznaczonym miejscu. 

Kontakt 

Przedszkole nr 187 

Os. Władysława 

Łokietka 4 

61-616 Poznań 

Blok 3 

 723 450 303 

Blok 4 

  61 8 22 73 51 

Budynek szkoły 

 61 8 22 77 01 

 

 

 

 

Pomóż choremu Antkowi- zbieraj nakrętki!  
Zaś wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto: 

 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 

 Nr konta: BPH S.A. Oddziały w Warszawie 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem: 14479 Szczepanek Antoni- darowizna na pomoc i ochronę 

zdrowia  

 



 

Jak każdego poranka, słońce najpierw 

rozjaśniło najweselsze w całym domu 

miejsce. Był to pokój Maćka, który o tej 

porze właśnie jadł przygotowane przez 

mamę śniadanie. Kiedy chłopiec był już 

w drodze z tatą do przedszkola, jego 

pokój zamieniał się w najwspanialszy 

plac zabaw. Pluszowe tygryski skakały z 

jednego miejsca w drugie. Miś otworzył 

kolorową książkę i zaczął czytać pewną 

niesamowitą historię. Kredki 

postanowiły narysować widzianą wczoraj 

tęczę, a klocki zbudowały drabinę, żeby 

wszyscy, którzy mieszkali na półkach i 

regałach mogli dołączyć do wspólnej 

zabawy. 

 Wesołej gromadce, nad którą 

czuwała Pani Misiowa, przyglądało się z 

daleka niewielkie pudełko. Maciek 

niedawno przyniósł je do pokoju. Było 

ono szczelnie zamknięte i owinięte 

czerwoną wstążeczką. Nikt nie wiedział, 

co w nim jest. Wyglądało bardzo ładnie, 

ponieważ błyszczało i mieniło się 

kolorami. Niestety, bardzo rzadko 

schodziło z półki, bo było wstydliwe i 

niepewne siebie. Jeżeli już zdobyło się na 

odwagę i zeszło, wolało tylko cicho 

przypatrywać się innym przy boku Pani 

Misiowej. Tak naprawdę bardzo pragnęło 

poznać brykające tygryski, wesołe lalki, 

skoczną piłeczkę, niebieskiego jeżyka i 

wszystkich innych. Czuło się 

osamotnione i smutne. Małe płochliwe 

pudełko strasznie się bało, że nikt nie 

zechce się z nim bawić, dlatego nie 

chciało się otworzyć. Od czasu do czasu 

ktoś próbował je poznać, pukając w nie, 

ale ono nie odpowiadało. Pewnego razu 

właśnie zamierzało wrócić na regał, 

kiedy usłyszało dochodzący spod łóżka 

głos. Wołanie przypominało prośbę o 

pomoc. Wokół było bardzo głośno od 

śmiechów i zabaw, i tylko stojące w 

oddali od tego gwaru pudełko słyszało 

cichy dźwięk. Przez krótką chwilę 

zastanawiało się, co powinno zrobić. 

Odważnie postanowiło, że zobaczy, co 

się stało. Nieśmiało wsunęło się pod  

 

łóżko i w najciemniejszym 

rogu zauważyło coś dziwnie 

poruszającego się w miejscu. 

Ruchom tym towarzyszył 

odgłos coraz słabszego i 

bardziej zmęczonego 

 brzęczenia.  

To zrezygnowanie wzdychał 

zakleszczony bączek, który 

próbował się wydostać, po 

tym jak za bardzo się 

rozkręcił i stracił kontrolę 

nad kierunkiem, w którym 

się poruszał. Bączek, kiedy 

zauważył pudełko, bardzo się 

ucieszył.  

- Proszę, pomóż mi. 

Utknąłem tutaj i nie mogę 

sobie poradzić. 

Pudełeczko bardzo się 

przejęło nieszczęśliwym 

wypadkiem bączka. 

Próbowało mu pomóc, ale 

ponieważ było za małe, zbyt 

słabo pchało. Zdążyło się już 

zmęczyć, a bączek prawie 

wcale nie zmienił miejsca. 

Stało się jasne, że potrzeba 

większego wsparcia.  

- Musisz zawołać kogoś do 

pomocy. Samo nie dasz rady. 

– stwierdził bączek. 

- Ale ja nikogo nie znam. Nie 

wiem, jak zacząć 

rozmowę…- żalił się 

kartonik.- Boję się, że mogę 

im się nie spodobać.  

- Kartoniku, jesteś bardzo 

ładnym i ciekawym 

pudełeczkiem. Wszyscy od 

samego początku, to znaczy, 

jak tylko się pojawiłeś, 

chcieliśmy cię poznać. 

Zastanawiamy się, jaki 

jesteś, co w sobie kryjesz i w 

co najbardziej lubisz się 

bawić. Wiesz, że ostatnio 

pukały do ciebie tygryski? - 

Tak, słyszałem…  

 

przyglądacie się mnie. Często 

obserwowałem, jak się wesoło wspólnie 

bawicie, ale nie byłem pewien, czy mogę 

do was dołączyć?- odparł nieśmiało 

kartonik. 

- Wszyscy na to czekamy!- ucieszył się, 

ciągle jednak uwięziony pod łóżkiem, 

bączek. - Wiesz, ja byłem kiedyś podobny 

do ciebie. Kiedy Maciek przyniósł mnie 

po raz pierwszy do pokoju, stałem 

nieruchomo. Uwierz mi, to dla bączków 

bardzo niewygodna pozycja. Z początku 

tylko od czasu do czasu zakręciłem się 

słabo. Wszystkim bardzo się podobało, 

kiedy wirowałem- wspominał. 

- Musiałeś bardzo się rozkręcić, skoro 

wpadłeś pod łóżko- zażartowało pudełko. 

- Masz rację. Wystarczyło tylko pokazać, 

jakim się jest. Tak naprawdę wszyscy 

jesteśmy przecież podobni, bo lubimy się 

bawić i śmiać.  

 Pudełko dopiero teraz zdało sobie 

sprawę, że właśnie kogoś poznało i 

rozmawiało z kimś. Tak bardzo się 

ucieszyło, że postanowiło jak najszybciej 

uratować przyjaciela. Wysunęło się spod 

łóżka i zawołało po pomoc silne 

samochodziki, pełne energii tygryski i 

skaczące sprężynki. Niebawem bączek 

był już wolny. Dziękował wszystkim za 

ratunek. Najbardziej jednak pochwalił 

kartonik, który zachował się bardzo 

dzielnie. Każdy gratulował pudełku i 

chciał je lepiej poznać. Pudełko było 

bardzo dumne z siebie. Właśnie miało ono 

przyłączyć się do gry, kiedy poczuło coś 

dziwnego. Wstążeczka, która dotychczas 

mocno owijała opakowanie, tak bardzo 

się poluźniła, że rozwiązała się i opadła 

na podłogę. Delikatnie podniosło się 

górne wieczko pudełka. Wszystkim 

ukazał się uśmiechnięty i radosny 

pajacyk, który do tej pory nie chciał wyjść 

z kartonika. Bardzo podobał im się 

wesoły przyjaciel, który równie chętnie 

spędzał z nimi czas.  

- W końcu się otworzyłem. Jak miło! - z 

ulgą powiedział szczęśliwy pajacyk, który 

od tej pory bardzo rzadko przebywał  

Nie sądziłem, że wy również samotnie na półce.  

Autor: Pedagog- Ewa Pruchnik 


