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Najnowszy numer naszej 
przedszkolnej gazetki niesie ze sobą 
powiew składający się z całej palety  
różnobarwnych wspomnień. Każdy z 
naszych Drogich Czytelników z 
pewnością znajdzie dla siebie coś  
interesującego. Kto wie może 
doszukają tu Państwo własną osobę?  
W wielu naszych grupach 
przedszkolnych odbyły się wspaniałe 
zajęcia dodatkowe. O niektórych z 
nich postanowiliśmy parę słów 
napisać.  
Odnotowujemy w bieżącym numerze 
naszej gazetki miłe, wspólne 
spotkania przy okazji Wielkiego Balu 
u Neptuna, Pierwszego Dnia Wiosny, 
Dnia Ziemi czy niezwykłego Festynu 
rodzinnego, który w tym roku jak 
zwykle zgromadził sporą część 
mieszkańców naszego osiedla oraz 
wielu innych Poznaniaków, a przede 
wszystkim rodziców i dzieci z naszego 
Przedszkola.  
Wszak to dla nich w głównej mierze w 
Dniu ich Święta, czyli właśnie 
pierwszego czerwca przygotowaliśmy 
całą moc atrakcji.  
 

Także w czerwcu w naszym kraju nie 
brakowało emocji dla miłośników 
sportu.  
Przy okazji organizacji EURO 2012,  
niektórzy spostrzegli – często 
pierwszy raz,  że są kibicami i to 
całkiem niezłymi. Maskotki EURO  
odwiedziły również nasze 
Przedszkole.   
Kolejny już raz powiększyło się grono 
naszych Przedszkolnych absolwent-
tów. Opuścili nas niestety, czasem z 
niejedną łezką w oku.  
Po upragnionych dniach wakacji, 
dzieci powróciły do Przedszkola.  
Niektóre z nich w związku z tym, że są 
w przedszkolu pierwszy raz 
uczestniczyły dodatkowo w zajęciach 
integracyjnych. Na wszystkich zaś  
czekała formalna niespodzianka,  
bowiem z dniem 01 września 2012 
roku zgodnie z decyzją Rady naszego 
Miasta Przedszkole Nr 187 wraz ze 
Szkołą Podstawową Nr 35 utworzyło 
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w 
Poznaniu.  
W oczekiwaniu na nowe wydarzenia z 
życia przedszkola umilamy Państwu 
czas i zapraszamy Państwa do mamy 
nadzieję miłej lektury.                         NR 

Wraz z początkiem nowego roku 
przedszkolnego nasze Przedszkole i 
Szkoła Podstawowa znajdują się w 
jednym budynku. Każda placówka ma 
także swoje własne wejście – przede 
wszystkim usunięte zostały bariery  
architektoniczne. Było to możliwe po 
podjęciu  

podjęciu decyzji przez władze 
naszego miasta, które rozwiązały  
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5  
w Poznaniu.  
Wypełniając zadania edukacyjne, w 
związku z dużą liczbą dzieci nasze 
przedszkole otrzymało możliwość 
powiększenia liczby oddziałów do 
dziesięciu. Dodatkowo wraz ze Szkołą 
Podstawową Nr 35 wchodzi w skład  
pierwszego      w      naszym      mieście 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 
1. 
Dyrektorem ZS-P Nr 1 została Pani  
mgr inż. Jolanta Wachowiak, zaś  
wicedyrektorem Pani mgr Jol anta 
Darul.  
Obu Paniom nasza Redakcja składa 
dowody uznania w imieniu swoim 
oraz całego Grona Pedagogicznego.  

NR 
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Jak co roku z wielką niecierpliwością 
czekaliśmy, aż pojawi się wiosna.  
Kiedy przyszła w prezencie 
przyniosła wspaniałą pogodę, czym 
bardzo miło nas zaskoczyła. W tym 
wspaniałym dniu, w naszym 
przedszkolu powitały nas dwie 
wiosenne wróżki. Jak się później 
okazało, poprzez przedstawienie 
przekazały wszystkim niezwykłą 
historię „Marzanny”.  
Dla naszych przedszkolaków 
pierwszy dzień wiosny był także dość 
pracowity. Na początku były zajęte 
wykonaniem zadań, które poleciła im 
wypełnić Pani Wiosna. Następnie 
zaopatrzone w grzechotki, 
transparenty, w przepięknych 
strojach, ze śpiewem na ustach i  
przystrojonymi gałązkami  
trzymanymi w rękach asystowały  
wraz z wiosennymi wróżkami w 
uroczystej defiladzie ulicami naszego 
osiedla. Właśnie w taki sposób w 
pierwszych promi eniach wiosennego 
słońca rozstawaliśmy się z 
ogromnych rozmiarów Marzanną,  
którą dzielnie niosła Pani Dyrektor – 
Jolanta Darul. Nasz pochód 
nieubłaganie zmierzał do Placówki  
Pocztowej numer 61, mieszczącej się 
na naszym osiedlu.  
Całe nasze Przedszkole zwi ązane jest 
z ideami ekologicznymi zwłaszcza po 
docenieniu nas przez organizatorów 
konkursu EkoFan w ubiegłym roku.  
Kontynuując dobre tradycje zamiast 
zaśmiecać środowisko i palić 
Marzannę zgodnie ze staropolskim 
zwyczajem, zmieniliśmy nieco ten 
obrządek i wysłaliśmy Marzannę 
pocztą do Laponii.  
Słowa uznania kierujemy w tym 
momencie do pracowników Poczty  
Polskiej na Os. Władysława Łokietka,  
którzy podeszli do probl emu 
związanego z wysłaniem Marzanny 
bardzo profesjonalnie,  tłumacząc nam 
przy okazji procedurę obowiązującą 
przy wysyłaniu paczek poza granicę 
naszego kraju.  
Pierwsza część przemarszu dobiegła 
końca, pożegnaliśmy Panią Naczelnik 
Poczty Polskiej pozostawiając w jej 
rękach naszą przesyłkę i udaliśmy się 
dalej, skupieni już tylko na radości 
wypływającej z pojawienia się 
wytęsknionej wiosny.  
Wraz z dźwiękiem grzechotek,  
przerywanym przez śpiewy i 
skandowanie haseł w hołdzie dla Pani  
Wiosny dotarliśmy na plac 
przedszkolny, gdzie mieliśmy okazję 
uczestniczyć w niesamowitej 
przygodzie, która okazała się 
zwieńczeniem naszego przemarszu.  
 
 



  Sok z Żurawinki 3 
 

 

   

 

 

….Czary mary….. i w mig ułożyliśmy 
na placu numer naszego przedszkola.  
Poszczególne cyfry zostały utworzone 
z dzieci i Pań. Wspaniały obrazek,  
który sporządziliśmy został 
sfotografowany przez zaczarowanego 
ptaka, wracającego właśnie z ciepłych 
krajów. Ostatecznie sfinalizowaliśmy 
uroczystość gigantycznymi oklaskami, 
w czasie których jako uznanie dla 
Pani Wiosny oraz jej przyjaciół – 
Przedszkolaków zostało odpalone 
ogromne konfetti.                                                                                                                  
Konfetti zostało wykonane z 
czerwonych serduszek,  
skonstruowanych z tworzywa 
sztucznego, które po rozsypaniu w 
powietrzu zostało gorliwie 
pozbierane.  

NR  
 

MAROKO SKLEP JUŻ W POLSCE 
 

 OLEJ ARGANOWY 

 KOSMETYKI NATURALNE 
 KONFITURY  
 INNE PRODUKTY Z MAROKA 

 
www.marokosklep.com  
 

Tel.    61 8115002 
Kom. 505 999 147 

 

Wzamian za ofiarowaną ryzę papieru 
A3 zamieścimy reklamę w naszej 
gazetce.  

ZAPRASZAMY  

http://www.marokosklep.com/
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Z inicjatywy Zespołu do Spraw 
Promocji Przedszkola, czyli 
Nauczycielek: Pani Dyrektor mgr 
Jolanty Darul, Pani Sylwii 
Kluczyńskiej oraz mgr Natalii 
Rakowskiej, powstały nowe zajęcia 
dodatkowe dla grupy „Zajączków” 
oraz „Ekoludków”.  
 Warsztaty plastyczne „Ekologiczny  
Pędzel” – polegają  na wzbudzeniu 
kreatywności dziecka przy  
wykorzystaniu różnych technik 
plastycznych o tematyce ekologiczno- 
przyrodniczej. Podczas zajęć  dzieci  
używają różnych materiałów.  
 

Chór dziecięcy „Eko-nutki”- podczas  
zajęć dzieci mogą poznać technikę 
prawidłowego oddychania oraz 
używania narządów mowy.  Uczą się 
wiele piosenek o tematyce 
ekologicznej, przy wykorzystaniu 
nowoczesnych podkładów 
muzycznych bądź przy  
akompaniamencie nauczycielek.  
Oprócz śpiewu dzieci uczą się 
krótkich układów choreograficznych,  
grają na instrumentach , a przede 
wszystkim bawią się przy muzyce.  
Wszystkie zajęcia cieszą się 
ogromnym powodzeniem wśród 
dzieci, a prowadzone są oczywiście 
przez Inicjatorki. 

SK 
 

Klub „Eko- wojownik”- zrzesza dzieci, 
walczące o dobro przyrody, rozwija 
wiedzę na temat ekologii, organizuje 
akcje społeczne i pobudza wrażliwość 
u dzieci. 
 



  Sok z Żurawinki 5 
 

 

 

 

 

 

  

W grupie Zajączki odbyły się 
Warsztaty Tworzenia Palmy 
Wielkanocnej. Dzieci wraz z 
Rodzicami malowały jajka, wycinały z 
krepy kolorowe kółka. Palmy okazały  
się bardzo pracochłonne ale 
wszystkie wyszły pięknie. Podczas  
warsztatów panowała przemiła 
atmosfera, a przedszkolaki bardzo 
cieszyły się z odwiedzin Rodziców 
podczas zajęć. Nie zabrakło również 
Pani Dyrektor, która także pomagała 
dzieciom tworzyć palmy.  Palma 
Wielkanocna jest tradycyjnym 
symbolem Niedzieli Palmowej, ale 
także, wiąże się z nią wiele ludowych 
 

Dnia 04 kwietnia 2012 roku dzieci z grupy „Zajączki” w pięknych strojach i z pomalowanymi 
buziami, powędrowały do lasu w poszukiwaniu Wielkanocnego Zająca.  Okazało się, że Zajączek 
miał bardzo dużo pracy i musiał kicać do innych dzieci, al e zostawił przedszkolakom wiadomość w 
której napisał, że ukrył w  Żurawińcu koszyki z prezentami- dzieci rozbiegły się szybko po lesie i po 
chwili wszyscy mieli już je przy sobie.  Radosne i pełne wrażeń dzieci, wróciły do przedszkola, w 
którym czekały kolejne atrakcje.  
 

Po południu odbyły się Imieninki grupy „Zajączków”, na które zaproszono Panią Dyrektor oraz grupę „Ekoludki”, dzięki 
Rodzicom dzieci oraz Nauczycielkom było mnóstwo słodyczy – za co dziękujemy! Był też tort w kształcie marchewki oraz  tańce 
i zabawy.  To był niezapomniany dzień dla naszych maluchów!                                                                                                 SK 
 

zwyczajów oraz wierzeń: poświęcona 
palma chroni ludzi oraz zwierzęta i 
domy, a również pola przed czarami, 
ogniem i wszelkim złem,  połykanie 
bazi zapobiega bólom gardła oraz 
głowy, natomiast sproszkowane kotki  
dodawane są do naparów z ziół mają 
moc uzdrawiającą,  bazie z 
poświęconej palmy zmieszane z 
ziarnem siewnym które podłożone są  
pod pierwszą zaoraną skibę zapewnią 
urodzaj, poświęconą palmą należy  
pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją 
przed chorobami i głodem, a krzyżyki 
z palmowych gałązek wetknięte w 
ziemię bronią pola przed gradobiciem 
i burzami.                                      SK 
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Przedwiośnie - starszacy założyli 
hodowlę w kąciku przyrodniczym i  
opiekowali się roślinkami. 

wykonane korale z masy papierowej. A Dziadkowie otrzymali 
wełniane pomponiki – breloczki, które dumnie nosili przypięte 
do klapy marynarki. 

W marcu – Dzień Kobiet.  
Chłopcy nie zapomnieli o dziewczynkach. Były 
życzenia i kwiaty. Dziękujemy.  
A na spacerze wspólna zabawa i korzystanie z 
huśtawki na placu zabaw.                                                  --> 

"Jasełka - Wielka radość i 
Nowina" Leśne Skrzaty wystawiły  
w tym roku kilka razy. Z powodu 
ospy niektórych aktorów 
zastąpiły dzieci z grupy VIII i VII.  
Bardzo dziękujemy! 

Leśne Skrzaty 29 marca 2012 roku zaprosiły rodziców na 
zajęcia otwarte, na których wykazaliśmy się 
wiadomościami na temat zwyczajów wielkanocnych.  Razem 
z rodzicami pomalowaliśmy gigantyczne pisanki.  

Na powitanie wiosny dzieci z P. Ewą przygotowały ogromne 
kwiaty i wzięły udział w uroczystości. 
 

Dzień Misiowych: Babci i Dziadka.  
Dzieci przygotowały program artystyczny i upominki, słodki poczęstunek, soki i owoce, nawet tata Zuzi upiekł pyszne ciasto, 
które wzbudziło zachwyt przybyłych Gości. Dzieci z pomocą p. Karoliny przedstawiły bogaty program artystyczny. Były 
wiersze, piosenki i inscenizacja z prawdziwą rybką pływającą w akwarium. Dzieci założyły Babciom własnoręcznie 
wykonane 
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„Wiwatem po Wielkopolsce.”  
30 marca 2012 roku grupa Jeżyki uczestniczyła w wycieczce połączonej z warsztatami . Podczas audycji dzieci poznały historię 
Bambrów oraz  tańce ludowe i charakterystyczne przyśpiewki . Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Poznaliśmy zwyczaje 
zapustne ziemi lubuskiej także tańce i przyśpiewki szamotulskie. Dodatkowo w audycje wpleciona została legenda o 
poznańskich koziołkach. Mieliśmy okazję zobaczyć autentyczne kostiumy, oryginalne ludowe instrumenty z naszego regionu.  
Nauczyliśmy się kilku podstawowych kroków ludowych tańców.  

W grupie Jagódki na Dzień Babci i Dziadka dzieci  
przygotowały piosenki oraz przedstawiły krótki teatrzyk w 
swoim wykonaniu. Brawom nie było końca, Babcie i 
Dziadkowie byli zachwyceni swoimi wnukami, co wywołało 
uśmiech na wszystkich twarzach przybyłych Gości. Po 
niedługim czasie pielęgnując dobre tradycje dzieci  
przygotowały przedstawienie "Wiosenna przygoda", które 
przedstawiły 27 i 28 marca jako wprowadzenie w tematykę 
Świąt Wielkanocnych.  

Misie na wycieczce do sklepu  
Wycieczka grupy „Misiów”, w czasie, gdy był mróz 
(styczeń) w celu obejrzenia witryny sklepow ej i  
wykonanie pracy plastycznej pt. „Malarz Mróz maluje 
na szybach”. Zorganizowanie w korytarzu wystawy dla 
rodziców pod wyżej wymienionym tytułem.  

Misiowy Zajączek   
Dzieci otrzymały list od Zajączka, który nie mógł 
przybyć osobiście, ale zostawił niespodzianki na placu 
zabaw. Pomimo pochmurnej pogody i deszczyku 
poszliśmy na poszukiwania wspólnie z grupą 
„Wiewiórek.”  

Po przedstawieniu odbyły się warsztaty rodzinne.  
Była to doskonała okazja by spędzić miło popołudnie.  
Poszczególne rodziny wykonały ze swoimi dziećmi  
kartki świąteczne, dekorowały jajka, koszyki do 
święconki, sadziły rzeżuchę. Spotkanie było udane i z 
pewnością jeszcze nie raz w tak miłym gronie 
spotkamy się.  
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W tym roku 
zostaliśmy 
zaproszeni na Wielki 
Bal u Neptuna –  
mitologicznego boga 
wód, chmur  i  
deszczu.   
Pływaliśmy  razem z 
nim pośród wielkich 
fal turkusowego 
morza zabawy i  
tańca.  

Na miejscu czekały nas liczne  
atrakcje. Uczyliśmy się morskiego 
tańca, śpiewaliśmy piosenki, 
uczestniczyliśmy w ciekawych 
konkursach.  
A co najlepsze nikt nas nie mógł 
rozpoznać, ponieważ w tym dniu 
byliśmy piratami, księżniczkami, 
syrenami i innymi zaczarowanymi 
postaciami. Ale na tym polegają czary, 
że każdy jest przebrany  - nawet 
nasze Panie nauczycielki.               NR 
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W piękny majowy dzień nasze 
przedszkolaki udały się na pierwszą 
w tym roku wycieczkę poza miasto, a 
dokładniej pojechaliśmy do 
miejscowości Witoldzin. Dzieci  z 
plecakami pełnymi przysłowiowego   

Słońce ogrzewało nasze 
rozpromienione buzie, a my 
wędrowaliśmy po wiejskiej zagrodzie 
zdobywając coraz to nowe informacje 
o sposobie życia zwierząt.  
Widzieliśmy kury ( Anabelka, Kitka ),  
kozy ( Capek, Łatuś, Batuś, Kochinek i  
Fistaszek ), kucyki ( Zafira, Didi ), gęsi 
( Bryś, Brysia ), króliki ( Ferdek, Bugs ),  
kaczkę (Dafi), indyka ( Waldek ), byka 
( Alf ), dziki oraz lamy ( Dżeki, Mileidi ) 
i milusińskiego kota (George`a ).    
W ogromnej ilości złocistego piasku 
szukaliśmy skarbu, a nawet 
jechaliśmy bryczką, którą kierował 
Pan na traktorze.  
Po tak spędzonym dniu głodni, 
jedliśmy pyszne kiełbaski z ogniska 
oraz smakołyki z naszych pl ecaków.  
Towarzystwa dotrzymywał nam 
chodzący wokół stołów sympatyczny  
pies.  
Jeszcze chwilę pobawiliśmy się na 
placu zabaw, pokonując nie małe 
przeszkody i trzeba było wracać do 
przedszkola.  
W drodze do Poznania śniliśmy o tym 
co się wydarzyło.  
W ramach edukacji ekologicznej 
mieliśmy okazję podziwiać piękno 
otaczającej nas przyrody, uczyć się jak 
ją chronić i szanować. Do zobaczenia 
za rok!                                                       NR  

Dla niektórych maluchów, była to pierwsza wycieczka w życiu, 
a więc wydarzenie na dużą skalę.  
Z każdej wycieczki przywozimy plecak wspaniałych 
wspomnień. Tak było i tym razem.  

prowiantu z 
niecierpliwoś-
cią czekały na 
przyjazd 
autokarów.  
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Oj działo się, działo.. 
Dnia 1 czerwca 2012 roku w Dniu 
Dziecka odbył się w naszym 
przedszkolu wspaniały festyn 
rodzinny pod hasłem „Bajkowy 
ogród.” 
Zaangażowanie wszystkich 
pracowników oraz rodziców 
przedszkola było wielkie i nikt nie 
patrzył na zegarek oraz nie narzekał 
na ogrom pracy. Uśmiech dzieci  
wynagrodził wszelkie trudy i sprawił 
że wszyscy wspaniale się bawili. 
Festyn rozpoczął się o godzinie 15.30 
uroczystym powitaniem przez Panią 
Dyrektor przedszkola Jolantę Darul  i  
dwie wróżki wszystkich przybyłych 
gości. Kolejnym punktem uroczystości 
był wspaniały występ nauczycieli i 
pracowników przedszkola w 
przedstawieniu  „Rzepka” Juliana 
Tuwima. Szczegółowo przemyślane 
stroje sprawiły że nam wszystkim 
niezwykle trudno było rozpoznać kto 
jest kim. Podczas przedstawienia 
wszystkim gościom nie schodził 
uśmiech z twarzy.  Dzieci z okazji ich 
święta otrzymały niezwykły prezent  -  

nowy plac zabaw, który został 
właśnie w tym dniu uroczyście 
otwarty  poprzez przecięcie czerwonej 
wstęgi przez Panią dyrektor oraz 
członków Rady osiedla.  
Chcąc umilić rodzicom i dzieciom czas  
przygotowano wiele atrakcji: 
Karaoke, konkursy sprawnościowe,  
konkurs na najlepsze bajkowe ciasto,  
tańce integracyjne. 

Cd na str. 12 
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Jak co roku nasze przedszkole prowadzi 
wiosenną akcję, której celem jest promocja 
proekologicznych postaw w naszym 
mieście. Obchody Dnia Ziemi mają  
uświadomić  

uświadomić wszystkim mieszkańcom jak ważna jest codzienna troska o 
otaczającą nas przyrodę. A ona za naszą dobroć z pewnością się odwdzięczy  
swym przeogromnym i wielobarwnym pięknem.  
Uroczystość rozpoczęło przedstawienie o ekologii  
prowadzone przez Panią Magdę S. i Panią Ewelinę.  
Następnie udaliśmy się do ogrodu przedszkolnego,  
w którym każda z grup zasadziła jedno nowe drzewo.                                         
                                                                                           N R  
 

W czerwcu nasze przedszkole gościło 
Maskotki Euro 2012 – Sławka i  
Slavko, którzy przyjechali do nas  
specjalnym autobusem. W tym dniu 
owładnął wszystkich prawdziwy 
piłko – szał.   Przedszkolaki były 
ubrane w barwy narodowe i  
przeżywały spotkanie, na którym 
mogły przywitać się, pozować do 
wspólnego zdjęcia i zaśpiewać hymn 
„Kokokoko – Euro spoko” wraz ze 
Sławkiem i Slavkiem. Maskotki  
przyniosły ze sobą w podarunku 
piękny plakat promujący Euro w 
naszym mieście. Po wspólnym 
spotkaniu, hymnie i wspólnych 
zdjęciach, dość szybko musiały nas  
opuścić, gdyż były oczekiwane  jeszcze 
przez całe mnóstwo dzieci w innych 
przedszkolach.                             SK 
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Cd ze str. 10 
Uczestnicy festynu mogli delektować 
się  pyszną watą cukrową,  
popcornem, napojami. Ogromnym 
powodzeniem cieszył się ogromny 
dmuchany zamek oraz kucyk i koń .  

nych oraz przyjazd straży pożarnej. Dziękujemy wszystkich 
sponsorom, rodzicom, pracownikom za tak wielkie 
zaangażowanie i liczymy na dalszą współpracę  bowiem festyn 
rodzinny jest zawsze dla dzieci źródłem wielkiej radości i 
wspaniałej zabawy. Najważniejsze jest  to, że dzieci mogły  
uczestniczyć w zabawach i konkursach razem z rodzicami.                                        

NR 
 

W przerwach pomiędzy konkursami   
na przedszkolne rodziny czekały  
kolejne atrakcje  takie jak taniec Pani  
Magdy Kałużnej, którym miło 
zaskoczyła wszystkich zgromadzo-  

Połącz sam lub z pomocą innych 
kropeczki według ponumerowania.  
Następnie przypomnij sobie skąd 
znasz to zwierzę oraz jak ono się 
nazywa i je ładnie pokoloruj. 
Czy to nie jest Dżeki lub Milejdi? 
(podpowiedź na str. 9 naszej gazetki)  
NR 
 


