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2 Echo Przedszkola 

Babuniu 
Babuniu moja, babuniu miła 

Pragnę byś zawsze wesołą była... 
Takie życzenia babciu jedyna 
Składa Ci twoja dziecina ... 

 
Jak ptaszek ćwierka ,jak serce bije, 
Niechaj babunia długo nam żyje... 

Takie życzenia babciu jedyna 
Składa Ci twoja dziecina... 

 
Jak ptaszek ćwierka, jak serce bije 
Niechaj dziadunio nam długo żyje, 

Takie życzenia dziadku jedyny 
Składają Twoje dzieciny... 

 
Dla Dziadka (D. Gellner) 

Dziadku, Dziadku, czy to ty? 
Coś na twojej głowie lśni. 
To korona! Słowo daję! 

Przecież znam korony z bajek! 
Czy to fotel? 

Ale skąd! 
To nie fotel tylko tron! 
I w ogóle i w szczególe 

jesteś Dziadku dzisiaj królem! 
Pytasz co to za zagadka? 

To po prostu Święto Dziadka! 
 

Życzymy Wam Kochani Wszystkiego Najlepszego 
z okazji Waszego Święta, 

Redakcja i Pracownicy Przedszkola 
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Przedszkolne rozmowy 
 
 

Za co kochamy nasze Babcie  
i naszych Dziadków? 

 
Grupa I: 

Piotrek Wojtkowski: Kocham babcię za układanie puzzli i za chodzenie na spacery. 
Dziadek nazywa się Gienek, a babcia Helenka. 
Weronika Zaczkowska: Babcia się bawi z nami i dziadek się bawi. Babcie nazywają 
się Ania i Nina, a dziadek Zbyszek. 
Patryk Zadykowicz: Babcia Marysia się nazywa. Ona daje mi jeść nawet. Dziadek 
nazywa się dziadek Janek. 
Michał Wilimas: Babcia mi daje jeść. Daje mi surówkę, a dziadek zachorował i poje-
chał. 
Adrian Horodelski: Babcie moje się nazywają, babcia Miecia i babcia Helenka. Ja 
lubię jeść i spać u nich. Dziadek tylko bawi się ze mną i jeszcze umie się bawić u mnie 
w pokoju. 
Kacper Fiks: Opowiadam dla nich wierszyk i się bawię i maluję i jeżdżę. I dają mi 
jeść i pić. 
Paweł Abramowicz: Kocham. Dają mi makarony. Tak. Dają mi mleko z butelki i 
mam samochodziki i zjeżdżalnię mam. Ja się opiekuję babcią i braciszkiem. 
Paulinka Andrzejewska: Kocham ich za to, że chodzę na podwórko i pada śnieg.  
Weronika Ławida: dziadek pracuje, i babcia też pracuje. 
Marta: Chodzę na spacer i się bawię. Oni mi dają jeść. 
Kuba Rutkowski: Bo ja ich kocham, bo oni dają mi jeść, chodzą ze mną na spacer do 
Martyny. 
Weronika Wojciechowicz: Ja kocham babcie i dziadka, że bawią się ze mną, placki 
robią. 
Julia Kołodziejczyk: Babcia z dziadkiem robią mi zupkę. Mięsko też. Bawią się ze 
mną w telefonii, noszą torebki też. 
Mariusz Obuchowski: Bo oni mi kolacje, śniadanko robią. Śpię z babcią i z dziad-
kiem, a mama pracuje w pracy, a tatuś też pracują. Dziadek wyrzuca śmieci i kosiarką 
trawę kosi. 
Weronika Kostro: Moja babcia robi kluseczki „pychotki” placuszki i jeszcze robi coś 
tam jeszcze. Dziadek mnie zawozi do muzycznego przedszkola. 
Magdalena Gidaszewska: Babcia mi robi placki i koszyczki. Dziadek robi różne rze-
czy, ale dwa dziadki robią coś innego. Moja babcia nazywa się Ania. 
Amelia Olszyńska: Babcia mi kupuje gumy, lizaczki i robi placki z bułką tartą. Bawię 
się z nią, robi takie gumy, ciasto takie robi, sernik robi. Bawi się ze mną w berka. 
Kuba Leszczyński: Bo my robimy z babcią placki. Bawimy się i jeszcze śmiecie dzia-
dek wyrzuca i bawi się w klocki gumowe. 
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Bartek Szelengowicz: Babcia mi gotuje. Robi mi placki, twarożek. Dziadek wynosi 
śmiecie.   
Ola Duda: Babcia gotuje mi zupę, nie daje mi sera, nie daje. 
Weronika Zaczkowska: Ja mam trzy babcie. Babcia obiera mi wszystko, gotuje zupy 
i ser daje. 
Ola Kraśnicka: Babcia się bawi ze mną w lale. 
Anitka Pużuk: Kocham ich, że mandarynki daje.  
Robert Milkamanowicz: Kocham babcie, jak soczek mi daje, mandarynkę. Bawię się 
z babcią w mandarynki. 

Grupa II: 
 

Zuzia Laskowska: Bo babcia mi robi placuszki z dżemem, nawet. Dziadek się ze mną 
bawi w domino, gra ze mną w domino. Ja do niego rozkładam i on ze mną gra wtedy. 
Dziadek Marek i babcia Jadwiga, babcia Jasia i dziadek Kazio. 
Gabrysia Bernart: Bardzo kocham babcie i dziadka, bo mi robi placki ziemniaczane i 
jeszcze takie inne placki. A dziadek mi robi frytki i jeszcze hamburgery. Dziadek nazy-
wa się Mikołaj, babcia – Halinka i Adam, Babcia Mariola i dziadek Krzyś, Maciek i 
ciocia Ania i wujek Michał. 
Paula Szmidt: Bardzo kocham babcię i dziadka, bo babcia robi mi śniadanie, hambur-
gery, kanapki. A dziadek robi mi szczawiówkę, babcia krupnik mi robi, a dziadek gra 
ze mną w piłkę. Oni nazywają się:  babcia Paulina i dziadek Heniek, babcia Stasia i 
dziadek Rejmuś. 
Wiktoria Frankowska: ja bardzo kocham babcię i dziadka, bo przecież mnie karmią. I 
z babcią czasem ubieram choinkę. I kiedyś przyszła mama i babcia przygotowała 
wszystkim śniadanko. A potem mama poszła a ja lubię z babcią spać. A dziadek też śpi 
ze mną, ale dziadek też umie piłować drzewo. Babcia i dziadek się nazywają Wacek i 
babcia Jagoda. 
Julia Szwed: Bardzo kocham babcie, bo one mi robią śniadanie. I ja jem. I jeszcze z 
babcią śpię i się bawię. Babcia z Fabrycznej Bronia i Irenka. A dziadek Jurek i dziadek 
Rysiek. 
Filip Siermantowski: Lubię babcię i dziadka, bo mi robią naleśniki i jeszcze się ze 
mną bawią. I jeszcze, że dziadek kupuje mi czasem lody i jeszcze lizaki. Babcia to 
Wiera i dziadek Alek, i dziadek Wacek i jeszcze Babcia Lila. 
Ola Zajączkowska: Bo ja się bawiłam lalką, no i babcia mi kupiła płytę o Elinie i jesz-
cze o Syrenie. I babcia bawi się ze mną w kolory i ja z nią gram w kolory. Dziadek to 
rozpala piec. 
Maks Cylwik: Lubię babcię, no bo ze mną się bawi. No i dziadka lubię, no bo ze mną 
się bawi. Babcia bardzo lubi robić gołąbki, a dziadek jeździ – zarobić pieniążki. Babcia 
się nazywa – babcia Krysia, a dziadek Szymon, no i jest jeszcze babcia Monika i jest 
sama i ja do niej przyjeżdżam. 
Karol Arciszewski: Ja lubię babcię i dziadka, bo dziadek pracuje ze mną w ogrodzie. I 
dziadek jeszcze chodzi do pracy i szyje w pracy. A druga babcia gotuje nam jedzenie, 
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jak zawsze przyjeżdżamy, a dziadek robi czasem piz-
zę. Oni nazywają się babcia Bronia i dziadek Bogdan, 
i babcia Jula i dziadek Wacek. 
Dawid Wysocki: Kocham babcie i dziadka. Dziadek 
piec rozpala, a babcia gotuje ziemniaki z kuchni. 
Oskar Osipiuk: Ja kocham babcię i dziadka, bo ku-
puje mi ubranka, słodycze i robią mi prezenty. Babcia 
mi kupiła bajkę: „Niezwyciężony orlej”. Oni nazywa-
ją się babcia Gienia i dziadek Wiesiek. 
Brajan Tworkowski: Kocham ich, bo z nimi się 
bawię. Jeszcze grzechotką bawię się z Kimusiem. A 
ja spałem z babcią jeszcze. Babcie nazywają się Ja-
dzia i Wiesia. A dziadek to nazywa się: Stasio, Wie-
sio. Dziadek lubi piłować drzewo, a babcia obierać 
ziemniaki i palić w piecu. Druga babcia lubi bawić 
się ze mną, dziadek to lubi robić herbatę. 

Miłosz Popławski: Ja kocham babcię i dziadka, że mnie dają pieniędzy. I że do mnie 
przyjeżdżają i ja do nich przyjeżdżam. Babcia ma psa, a dziadek też ma psa. Dziadek to 
Ziętek, a babcia Zosia.  
Dominik Chomczyk: Kocham babcię, że ona mi coś kupuje. Takie picie z  pieskiem 
albo z niespodzianką. Ja kocham dziadka za to, że dałem mu taki mocny uścisk, że go 
bolało. Oni nazywają się dziadek Jurek i babcia Jolanta i jeszcze wujek Paweł. 
Szymon Hryniewicz: Ja kocham babcię za to, że dała mi na urodziny pieniądze w ko-
percie i jeszcze za to, że dała mi laptop. Dziadka kocham, że dał mi słodycze i kłódkę. 
Babcia to jest Teresa, a dziadek Krzysio. A jeszcze powiem jak się nazywa ciocia – 
Monika.  
Kuba Bakierski: Ja kocham babcię za to, że ona mi daje pieniążki za ładne wierszyki. 
Dziadek to mnie kocha, a ja z nim się bawię. Babcia to jest Jadzia, a dziadek to nie 
wiem. 
Aleksander Dziaduła: Ja ich kocham, że mi dużo dają prezentów. Moja babcia, no , 
nie wiem co robi. Dziadek lubi oglądać telewizję. 
Olgierd Kornacki: Za mało mi dają prezentów, ale kocham ich, tak. Lubię jak oni dają 
mi takie ciasteczka. Dziadek lubi grać w piłkę z moim bratem. Ale czasem do niego 
przychodzi taki pan, żeby z nim załatwić swoją taką sprawę. Babcia to tylko robi takie, 
… za dużo ogląda telewizji. Babcia nazywa się Marysia, mam jeszcze inną babcię na-
zywa się babcia Tereska. A dziadek to nazywa się dziadek Heniek i dziadek Czesiek. 
Gabrysia Rybołowicz: Kocham ich za to, że mi dają prezenty. Wachlarz dają mi i 
książki nowe. Dziadek mi daje książki o księżniczkach. Dziadek lubi chodzić ze mną 
na saneczki. Babcia miała złamana rękę, teraz gips zdjęli. 
Daniel Aleksiejczuk: Kocham babcię i dziadka, bo oni mi dawają prezenty. Jak była 
mała choinka i ja dostałem jeepa i jeszcze od babci dostałem słodycze. Dziadek lubi 
robić wozy, a babcia lubi przynosić zabawki. Dziadek się nazywa Janek, a babcia ba-
buśka. 
Michał Kuc: Kocham ich, bo robią dla mnie prezenty. Babcia talerze zmywa.  
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Grupa III: 
 

Ola Sokół: Kocham babcie, bo ona zawsze u mnie nocuje. Gotuje kaszę, i bawi się ze 
mną w chowanego. Moja babcia nazywa się Wala, a dziadek Janek. 
Zuzia Praczuk: Babcia bardzo pyszne śniadania gotuje, a gdy mama na nas nakrzyczy 
albo tato to nas przytula. Moje babcie nazywają się Basia i Halinka. 
Martyna Doroszkiewicz: Kocham babcie, bo jak mama na nas krzyczy to babcie nas 
chronią i nas przytulają tak samo dziadkowie. Ja mam babcię Jolę, a dziadek to jest 
Tadzik i dziadek drugi to jest Tadzio. 
Dawid Jasiuk: Kocham ich, bo mi kupuje babcia zabawki, a dziadka za to, że mi po-
zwala dawać kości, że mi pozwala dawać kości dla babci i dziadka psa. Moja babcia 
nazywa się Irena i dziadek Leon, a druga babcia to babcia Halina i dziadek Janek. 
Maksymilian Kosicki: Kocham babcię za to, że mi pozwala się bawić klockami, a 
dziadek mi pozwala jeść ciasteczka. Ja nie wiem jak dziadek, ale wiem jak babcia, bab-
cia Jadzia. Druga babcia też jest ale ja nie wiem jak się nazywa. 
Mateusz Okuła: Kocham babcię, że ona mi daje piosenki, a dziadek, że mi zbiera jabł-
ka. Babcie nazywają się Hela i Jadzia, a dziadek to nie wiem. 
Michał Pawluczuk: Ja ich kocham, że babcia wszystko musi ze mną robić. Za to, że 
moja babcia mnie przytula, dziadek ze mną gra w warcaby. Moja babcia to Nadzia. Ja 
mam dwa dziadki: dziadek Leon, a drugi to Teodor. 
Karolina Charyło: Ja kocham babcię i dziadka, za to, że dziadek bawi się ze mną w 
warcaby, a babcia ze mną bawi się. Oni nazywają się babcia Tesia i dziadek Jarek. I 
mam jeszcze babcię Alę i babcię Jadzię i dziadka Cześka. 
Kasia Malinowska: Kocham ich, że oni ze mną się bawią, że babcia kupuje mi nagro-
dy i zaprasza mnie do pokoju. Babcia nazywa się Lucyna. A dziadek, ja lubię go, bo on 
zostaje ze mną w domu jak nikogo nie ma. On nazywa się Władek. 
Zuzia Przygoda: Że babcia ze mną się bawi w berka, a dziadek ze mną gra. Babcię, 
jeszcze że ze mną rysuje. Babcia to Zosia, a dziadek Witek. 
Mateusz Makarowski: Ja lubię babcię, że czasami się bawię z nią w chowanego i 
bardzo babcie lubię, bo mi gotuje dobre zupy. A dziadka też lubię, kocham, że on cza-
sami się ze mną pobawi w wojsko.  Dziadek to Kazik. Ja mam trzy babcie: Ala, Ela. 
Tomek Milkamanowicz: Kocham ją, że opowiada bajki, robi mi ciasto, daje mi pude-
łeczka od ciastek. Dziadek daje mi cukierki na przykład i za nic. Babcia to Mania i 
dziadek Janek. I jeszcze babcia Krysia i dziadek Franek.  
Adaś Szostek: Babcia czasem się ze mną pobawi jak ma czas i że mi daje pudełeczka i 
że mi dobre obiady robi. Dziadek czasem mi budowle buduje i kiedyś mi dawał pude-
łeczka od papierosów, takie duże żeby budować tunele. Ja mam dwie babcie:  jedna 
babcia Ania i druga Ircia,  i jeden dziadek Kazio i drugi Andrzej. 
Szymon Woźniak: Lubię babcię no bo mi dobre zupy gotuje i pyszne ciatka mi daje i 
jeszcze landrynki, a dziadek ze mną nic nie robi. Dziadek to Marek, a drugi to dziadek 
- Gienio. A babcia to Ania, babcia Gala, babcia Filomena. 
Martyna Surowiec: Lubię moją babcię, że ze mną się bawi i robi mi coś dobrego zaw-
sze: pobawi się ze mną i upiecze ciasto. A dziadek też się ze mną czasami pobawi. A 
mam jeszcze taką babcie Wiesię i dziadek Janek. Miałam drugą babcię ale nie pamię-
tam jej. 
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Magdalena Małyszko: Kocham babcię i dziadka, że ja z moim bratem no i z moją 
babcią budujemy garaż. Z dziadkiem to w ogóle nic nie robię. Ale mogę powiedzieć co 
z drugim dziadkiem robię. Z dziadkiem i moimi braćmi to czasami jeżdżę traktorem. 
Babcia to nazywa się Nina.   
Radosław Siebiestianiuk: Kocham ich za życie. Babcia mi wszystko kupi i mnie ko-
cha. A dziadek też. Dziadek to Wasia, a babcia Nadzia. A drugi dziadek to Janek a bab-
cia Mania. Babcia najbardziej to lubi pracować, a dziadek też. 

Grupa IV: 
 

Ola Szmurło: Kocham ich za to, że są dobrzy. I jak wracamy z przedszkola do domu 
to babcia upiecze coś dobrego. 
Patrycja Szczepańska: Kocham ich za to, że są dobrzy. Kupują, a jak są takie, Boże 
Narodzenie to babcie dawają prezenty, czasami. Babcia i dziadek lubią czasami po-
sprzątać jak się nudzą, poleżeć trochę i jeszcze parę rzeczy porobić. 
Julek Dąbrowski: Kocham babcię i dziadka, że są dobrzy, że są fajni. Robią, żeby 
nam było dobrze u nich. Dają nam słodycze, robimy razem faworki, orzeszki. Chodzi-
my czasami na spacer, na dworzec. 
Julia Girejko: kocham ich za to, ze są dobrzy, kochają mnie. Chodzę czasami z nimi 
na spacer. 
Kasia Gosk: Kocham babcię i dziadka, bo dają słodycze, kupują mi zabawki. 
Gabrysia Metelska: Kochamy babcie za to, że daje nam miłość. Jest dobra dla nas, 
kocha nas najmocniej, chodzimy z nią tam gdzie chcemy. Ona na dodatek zabiera nas 
na fajne rzeczy. No i na dodatek my pomagamy jej, a ona pomaga nam sprzątać poko-
je. 
Natalia Kuc: Babcia i dziadek są dobrzy, bo zajmują się nami. Lubię bawić się z nimi, 
jeszcze jeść z nimi śniadanie i wychodzić na spacer albo na plac zabaw. 
Michał Kułak: Kocham babcię za to, że jest dobra dla mnie. 
Małgosia Arciszewska: Lubię babcie i dziadka, bo są dobrzy, mili. Lubię chodzić z 
babcią na spacery i na plac zabaw, nocuję u nich. Jem z nimi śniadanie. I jeszcze lubię 
się z nimi bawić.  
Gabrysia Weremczuk: Kocham babcie i dziadka, bo są dobrzy, przychodzą do mnie. 
Bawią się ze mną. 
Mateusz Zaremba: Ja jeżdżę do babci w sobotę, a w niedziele wracam. A w sobotę 
lubię się bawić z dziadkiem i z babcią w chowanego. Babcia zmywa, sprząta i za to ją 
lubię. A dziadek, jak idzie do domu to nie zdejmuje butów, chodzi w domu w butach, a 
babcia krzyczy na niego. 
Kuba Aleksiejczuk: Kocham babcię i dziadka, bo są dobrzy. Dziadek puszczał petar-
dy. Babcię kocham za to, że mi przynosi zabawki. 
Julia Petelska: Kocham babcie i dziadka za to ze mnie kochają. Lubię się z nimi ba-
wić. Bawimy się w rysowanie. 
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Alan Tarasiewicz: Kocham ich za to jak mnie traktują, że mnie kochają i w ogóle. 
Lubią ze mną się bawić. Dziadek to często gra ze mną w piłkę. I z babcią i z dziadkiem 
czasami oglądamy bajki. 
Daniel Borawski: Oni przynoszą dla mnie prezent, zygzaka. I dziadek gra ze mna w 
piłkę nożną. I mnie jeszcze do tego kochają. 
Igor Jarosz: Bo mi prezenty dają i gram z nimi w piłkę nożną i że z nimi oglądam 
bajki. 
Filip Tworkowski: Że mnie kochają. 
Adam Popławski: Kocham babcię i dziadka za to że zawsze jakieś ciasteczka mi dają. 
Lubię się z nimi bawić, czyli grać w piłkę z dziadkiem. Lubię jak przyjeżdżają siostry 
cioteczne i się chowamy z nimi od dziadka i babci. 
Karolina Kozłowska: Bawią się zemną i 
malują  
Ania Arciszewska: Bo dlatego lubię 
babcię, bo wszędzie ze mną chodzi, robi 
pyszne potrawy. Ciągle się mną opiekuje. 
I jak do niej zajeżdżam, to ma dla mnie 
zawsze prezent. 
Marcelina Wróbel:  Kocham bardzo 
babcię i dziadka, bo są dla mnie mili. I 
jeszcze jak ja jestem chora i nie mam z 
kim zostać, to zawsze moja babcia przy-
chodzi albo dziadek. IO Bardzo ich ko-
cham, bo jak przyjeżdżam do dziadka 
Janka i babci Marysi to wtedy coś dla 
mnie zawsze kupują. 
Ola Tarasewicz: Kocham babcię za to, że ze mną szyje ubranka dla lalek i dla tego, bo 
jest dla mnie miła. I kiedy przedszkole jest zamknięte, a mama z tatem pracują, to ona 
musi się mną opiekować. I kocham ją za to, że ona robi pyszne obiadki, śniadanka i 
kolacje. 
Oliwia Jankowska: Kocham babcię i dziadka, ponieważ są moją rodziną, a każdy 
dziadek i babcia powinni kochać mnie za to, że jesteśmy rodzinami. Każda rodzina 
musi się kochać. I jeszcze ich kocham, bo gotują mi pyszne obiadki, oraz kupują mi 
różne rzeczy, i jeszcze mnie całują. I kocham ich za to, że są moją rodziną. 
Jakub Białowieżec: Bo gotują mi różne obiady. Lubię z nimi się bawić w gry takie 
jakieś.  
Kuba Stalenczyk: No bo są dla mnie mili. Ja też ich lubię i zawsze coś z obiadu mi 
ugotują. 
Tadeusz Misztal: Bo są dla mnie mili, gotują smaczne obiady i jeszcze za to, że są dla 
mnie dobrzy i pozwalają mi jechać do nich na nocleg. 
Karolinka Kozłowska: Można z nimi się bawić i jeszcze z nimi malować. I rozma-
wiać. Ja nie mam babci i dziadka ale jakbym miała to byśmy rozmawiali. 
Michał Borkowski: Kocham babcię i dziadka. 
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Grupa V : 
 

Ola Wilczyńska: Dziadka i babcie kocham, to jak dawają mi piciu, to ja proszę. No i 
oglądam bajeczki na DVDV. No i to wszystko. 
Kuba Potapczyk: Babcie i dziadka lubię za to, bo są super. Bo dawają mi picie, jak ja 
lubię. I wychodzą ze mną do sklepu.  
Weronika Łęczycka: Kocham ich. Bo babcia i dziadek ma dużo, dużo dla mnie w 
domu zabawek. No i lubię do nich przychodzić. 
Dominik Rege: Dziadek nazywa się Andrzej, a babcia Jola się nazywa. Lubię dziadka, 
bo kupuje mi zabawki. Dziadek ze mną się troszeczkę wygłupia. 
Ola Miron: Ja lubie ich, że mi wszystko podawają i jeszcze wychodzą ze mną na po-
dwórko i pozwalają mi z nimi wychodzić. 
Kuba Daciuk: Kocham babcię i dziadka, że mi kupuje zabawki, że się ze mną bawi. I 
że wychodzi ze mną na podwórko. 
Mariusz Podwysocki: Ja kocham Babcie i dziadka, że oni do mnie przychodzą, robią 
obiadek i pić. Jeszcze odprowadzają mnie do przedszkola. 
Bartek Zalewski: Kocham babcie i dziadka za to, że się ze mną bawią. 
Kuba Ciborowski: Babcia mi robi obiad, bawi się ze mną. Wyjdę z nimi na podwór-
ko. Przyjdę do domu z babcią i z dziadkiem.  
Wiktor Sadowniczyk: Kocham ich, bo robią dla mnie pyszne placki. Robią dla mnie 
picie na podróż i to wszystko. 
Kamil Talarski: Kocham ich, że oni są fajni. Oni lubią ze mną bawić się i jeszcze za-
bawkami się bawić. 
Norbert Rogowski: Ja kocham babcie, bo zawsze wychodzimy na dwór, rzucamy się 
śnieżkami, lepimy bałwanka, ganiamy się z pieskami. A dziadek zostaje w domu zaw-
sze. 
Zosia Bołtuć: Ja kocham babcie, że ona mnie bardzo kocha. I ja jem z babcią bardzo 
dużo jedzenia i ja idę na górę oglądać bajki. 
Marta Dzięgielewska: Ja chodzę z babcią na spacerek moim rowerkiem. Kocha mnie 
babcia. Zawsze wychodzę z nią do sklepu. 
Kuba Lapiński: Kocham ich, że ja chodzę z moja babcią na podwórko i nawet jeżdżę 
na spacer i czasami chodzę do sklepu. Z dziadkiem też chodzę do sklepu. 
Natalia Garley: Lubię moją babcię, bo się bawi ze mną. Kocham ją. Dziadka też. I 
czasami wychodzimy na podwórko. 
Wiktoria Borowska: Ja kocham moja babcię, bo ona ciągle mówi żebym się pobawi-
ła, poszła z moim dziadkiem do sklepu, żeby dziadek kupił dla babci leki, bo babcia 
jest chora. 
Natalia Babicz: Babcia mnie lubi, kocha. Czasami pójdziemy do sklepu, czasami się 
pobawię w domu u babci. 
Julia Rogalska: Bo mnie lubią. Babcia wyprowadza mnie czasami na spacery, żebym 
się pobawiła, no na przykład. I idziemy, na przykład, razem do sklepu, na przykład, 
kupić rzeczy, które są babci potrzebne. Pieczemy sobie takie ciasta, na przykład, takie 
rzeczy. I babcia i ja czasami idziemy sobie na plac zabaw. I czasami z babcią jadę na 
rowerze dużym na działkę naszą. 
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„Strajk” w oczach dzieci… 
 
Patrycja Szczepańska (gr.V): To się takie tablicz-
ki nosi i „Strajkujemy” – tak się mówi. 
Gabriela Metelska (gr. V): Strajk to polega na 
tym, że mają takie flagi, z których krajów są. No i 
tak strajkują.  
Kuba Aleksiejczuk(gr. V): Strajk to jest taki 
sklep, w którym można kupić wszystko co w nim 
jest, na przykład chipsy, colę. 
Daniel Borawski (gr.V): To jest takie picie, gazo-
wane. 
Dominik Rege: Strajk to jest Carrefour (sklep). 
Dawid Wysocki (gr. II): Strajk to jest strajk u babci Wiesi. 
Dominik Chomczyk (gr. II): To jest taki napój w puszce i ma miodowy smak. 
Szymon Hryniewicz (gr. II): Strajk to jest taki napój w puszce i on ma smak taki tro-
chę … piekący.  
Paweł Abramowicz (gr. I): Strajk to taki zdrajca. 
Weronika Kostro (gr. I): Strajk to jest taka rzecz, która służy do metalu. 
Robert Milkamanowicz (gr.I): Strajk to jest jak tata kupuje mi coś słodkiego. 

Humor z przedszkola: 
 
„Anioły z rogami…” 
Pewnego dnia dzieci z grupy II w drodze na rytmikę zachowywały się głośniej niż za-
zwyczaj. Pani  zaciekawiona powodem tej zmiany zwróciła się do dzieci z pytaniem: 
Pani:  Jest dziś głośniej niż zazwyczaj. Jak wy się zachowujecie? 
Miłosz: Pani, jak diabeły. 
 
„Miłość od pierwszego leżenia” 
Szymon: Proszę Pani zakochałem się. 
Pani: W kim Szymonie? 
Szymon: No w tej dziewczynie co obok mnie leżała na leżakowaniu. 
Pani: W której? 
Szymon: No nie pamiętam jej imienia. 
Pani: To ja Ci podpowiem. W Wiktorii. 
Szymon: Tak. 
Pani: I co zamierzasz z tym zrobić? 
Szymon: Jak już dorosnę do dorosłości to się z nią ożenię. 
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Wydarzenia z grupy I. 
 

 Pierwszy semestr w przedszkolu już za 
nami. Niektórym z nas to był trudny okres, 
ponieważ musieliśmy się rozstać na dłuższy 

czas z mamą i z tatem. Teraz już wiemy, że wrócą po nas, gdy tylko skończą pracę, a 
pod ich nieobecność jesteśmy pod dobrą opieką.  

Razem z naszymi paniami i starszymi przedszkolakami wypływamy na pełne 
morze ciekawych przygód. Płyniemy pod dobrą i pewną banderą.  

W przedszkolu przez miniony okres nauczyliśmy się już wielu umiejętności, 
niektóre wypracowaliśmy lepiej. Poznaliśmy wiele ciekawych zabaw, piosenek i wier-
szy. Panie codziennie „zasypują” nas nowymi, interesującymi pomysłami. Nasza grupa 
słynie w całym przedszkolu szczególnie z umiejętności plastycznych. Wykonujemy 
dużo bardzo pięknych i interesujących prac plastycznych. Ćwiczymy się szczególnie w 
technikach wykorzystujących kolorowy papier i klej. 

Ponadto mieliśmy okazję zasłynąć na forum gawiedzi przedszkolnej. Wystąpili-
śmy między innymi w Festiwalu Jesiennej Piosenki przedszkolnej, czym wzbudziliśmy 
w widowni owacje na stojąco. Razem z nasza panią Jolą przygotowaliśmy uroczystość 
z okazji imienin Świętego Mikołaja – Mikołajki. Wzięliśmy udział w ważnej dla nas 
uroczystości – Pasowaniu na Przedszkolaka. Świetnie bawiliśmy się podczas uroczy-
stości z okazji Dnia Babci i Dziadka, a także na balu choinkowym. 

To był bardzo owocny pierwszy semestr w nowej placówce. Mamy nadzieję, że 
nauczymy się tu jeszcze wielu ciekawych rzeczy, a nasze panie wprowadzą nas głębsze 
tajniki bycia przedszkolakiem. 
 
Wychowawczynie i dzieci z grupy I 
Dyr. Bogusława Czyrska, Iwonna Zaborowska, Jolanta Kłusewicz 

 

„Pachnąca szefowa” 
Patrycja: Proszę pani jak pani ładnie pachnie. Bardzo podoba mi się ten zapach. 
Pani Dyrektor: Tak? 
Patrycja: Ja wiem dlaczego pani tak pachnie. 
Pani Dyrektor: Tak, Patrycjo, dlaczego? 
Patrycja: To jasne. Szefowa musi dobrze pachnieć. 
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Wydarzenia z grupy II. 
 

W minionym semestrze w grupie II miało miejsce wiele interesujących zda-
rzeń. Dzieci już jako nie najmłodsze przedszkolaki w przedszkolu starały się ekspono-
wać swoje umiejętności , które przystoją starszym kolegom.  

Już na początku semestru przedszkolaki z grupy II powitały nowych przyja-
ciół z grupy maluszków. Aby dodać otuchy nowoprzybyłym dzieciom wybrały się do 
nich w odwiedziny. Zaprezentowały przed nimi krótki repertuar, w którym wyekspono-
wały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Aby umilić swoją wizytę poczęsto-
wały młodszych kolegów pysznymi cukierkami owocowymi. 

W minionym semestrze dzieci z grupy II rozwijały się artystycznie. Wystąpiły 
w przedszkolnym Festiwalu Piosenki Jesiennej – Jesienne Śpiewanie. Wszystkie dzieci 
mogły zaistnieć w czasie tego wydarzenia. Czterolatki zaśpiewały utwór grupowo, 
ale wystąpili również soliści. Niektóre spośród dzieci zdobyły wyróżnienie za swój 
występ. 

Czterolatki uczestniczyły w wyprawie do Teatru na przedstawienie: „Dzień 
Dobry Świnko”, wysłuchały wiele audycji przygotowanych przez artystów z Filharmo-
nii Podlaskiej, a także obejrzały przedstawienia przygotowane przez artystów teatral-
nych. 

Dzieci nie pozostawały bierne sztuce. Wiele spośród naszych wychowanków 
wzięło udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie naszego miasta i 
poza nim. Dzieci przygotowały piękne prace związane z tematyką jesienną i bajkową. 

Najmłodsze starszaki w przedszkolu czynnie uczestniczyły w imprezach 
przedszkolnych takich jak: Święto Pluszowego Misia, Mikołajki, Opłatek Przedszkol-
ny. Przygotowały również przedstawienie zimowe skierowane do rodziców, na którym 
przedstawiły część spośród umiejętności zdobytych w tym minionym semestrze. 

Najwspanialszymi wydarzeniami w mijającym semestrze był bal choinkowy, 
na którym wszyscy bawiliśmy się świetnie, ale nic tak nie jest miłe sercu jak uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą czekaliśmy z utęsknieniem. 

Nasze dzieci wykonały przez pierwszy semestr tego roku szkolnego kawał 
niezłej roboty. Udzielały się nie tylko artystycznie,. Ale również dzielnie wzięły się do 
prac na rzecz ekologii. Entuzjastycznie bowiem zabrały się do porządkowania Świata 
w Akcji Pt: „Sprzątamy Białystok”, regularnie przynoszą również baterie uczestnicząc 
tym samym w przedsięwzięciu: „Zbieramy 
baterie”. 

Przed nami nowy semestr codzien-
nych przedszkolnych zmagań. Mamy nadzie-
ję, że bardziej dojrzali i bogatsi w doświad-
czenia będziemy się świetnie bawić brnąc 
przez nasze wspólne przedszkolne życie. 
 
Wychowawczynie grupy II 
Anna Sosnowska, Urszula Czykwin 
 



Echo Przedszkola  13 

Wydarzenia z grupy III. 
 

Pierwszy semestr już za nami. W starszej grupie dzieci nauczyły się wielu 
nowych piosenek i wierszy. Z entuzjazmem poznawały i uzupełniały wiadomości z 
zakresu przyrody i  najbliższego środowiska. Wychowankowie grupy III poznali nowe 
zabawy, szkolili się  w umiejętnościach dotyczących współpracy w grupie.  

Piękne jesienne poranki dzieci spędzały na placu przedszkolnym łapiąc ostat-
nie promienie ciepłego jesiennego słońca. W dni, gdy na podwórku panowała szaruga 
jesienna, dzieci spędzały na wspólnych zabawach w kącikach, podczas słuchania opo-
wiadań nauczycielek i oglądaniu pięknych bajek zgromadzonych w płytotece przed-
szkolnej. 

Wychowankowie grupy pięciolatków dzielnie brali udział w przedsięwzię-
ciach przedszkolnych. Wzbudzili wielki entuzjazm występem na Festiwalu Piosenki 
Jesiennej. Sami, przy pomocy swojej wychowawczyni – Pani Heleny Karłuk byli orga-
nizatorami Kiermaszu Świątecznego.  

Dzieci rozwijały się artystycznie biorąc udział w licznych konkursach pla-
stycznych. Przygotowały również przedstawienie Jasełkowe dla rodziców, a także Uro-
czystość z Okazji Dnia Babci i Dziadka.  

Nowy semestr, który jest przed nami, będzie obfitował w wiele pracy służącej 
przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w zerówce. Nie zabraknie też na pewno dobrej 
zabawy. 

 
Wychowawczynie grupy III 
Helena Karłuk, Dorota Wiśniewska 
 
Wydarzenia z grupy IV. 
 

Miniony semestr w grupie sześciolatków był czasem wytrwałej i wytężonej pra-
cy połączonej z dobrą zabawą. 

Dzieci jako najstarsze przedszkolaki w placówce dawały najlepszy przykład 
swoim młodszym kolegom.  

Były zatem organizatorami wielu przedszkolnych wydarzeń takich jak: Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej, Święto Pluszowego Misia, Opłatek Przedszkolny. Wiele razy 
wystąpiły na forum „przedszkolnego teatru” ukazując swoje umiejętności teatralne. 
Jednym z takich wydarzeń było przedstawienie o Jarzębince. 

Dzieci współpracowały ze środowiskiem lokalnym. Zaprosiły do siebie panów 
policjantów i pana ze straży miejskiej. Wzięły udział w zajęciach otwartych skierowa-
nych do rodziców, w zajęciach dotyczących wprowadzania litery. 

Najstarsze przedszkolaki chętnie udzielały się w środowisku artystycznym na 
terenie naszego miasta i poza jego obszarem. Wyeksponowały wiele pięknych prac na 
wielu konkursach plastycznych. Trzeba dodać, że liczne prace uzyskały nagrody i wy-
różnienia. Dzieci wzięły udział również w konkursach muzycznych, na których prezen-
towały swoje umiejętności wokalne.  

Przedszkolaki z grupy IV dawały wyraz swojej pilnej pracy przygotowując się 
skrzętnie do zajęć przedszkolnych. Chętnie, chociaż nie zawsze, uzupełniały swoje 
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karty pracy, ćwiczyły kaligrafię i czytanie. Liczyły, obserwowały, doświadczały, czyli 
robiły wszystko co w ich mocy aby dobrze przygotować się do nauki w klasie pierw-
szej. 

Przed nami drugi semestr wytężonej pracy. Życzymy Wam Drogie dzieci wy-
trwałości i wielu sukcesów na terenie naszej placówki. Ufamy również, że tak jak do-
tychczas, Wasza ciężka praca będzie następowała w atmosferze radości i dobrej zaba-
wy.  
 
Wychowawczynie grupy IV 
Ewa Pieczyńska, Grażyna Korobkiewicz 
 
Wydarzenia z grupy V. 
 

Miniony semestr w grupie V minął w atmosferze radosnej zabawy. Dzieci na-
uczyły się wielu zabaw, piosenek i wierszy. Czas chętnie spędzały na zabawach w ką-
cikach, ale również podczas słuchania bajek opowiadanych przez panie i emitowanych 
z magnetofonu. 

W czasie minionego semestru uczestniczyły w systematycznie prowadzonych 
zajęciach. Nauczyły się wiele, poznały nowe treści związane z najbliższym otocze-
niem. Z wielkim entuzjazmem podejmowały działalność plastyczną, a także uzupełnia-
ły swoje książeczki. 

Dzieci uczyły się zachowań społecznie akceptowanych, nie tylko w trakcie zajęć 
dydaktycznych, ale przede wszystkim w czasie obcowania z gawiedzią przedszkolną. 
Nasi wychowankowie są już o wiele bardziej odważni niż na początku roku szkolnego. 
Teraz wchodzą już do sali z dumnie podniesioną głową i od drzwi dzielą się własnymi 
doświadczeniami. 

Czterolatki i pięciolatki z grupy V mieli okazje zaistnieć w środowisku przed-
szkolnym. Brali czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach mających miejsce w 
naszej placówce. Chętnie wystąpili podczas Festiwalu Piosenki Jesiennej, w Święcie 
Pluszowego Misia, w Mikołajkach. Z zainteresowaniem wysłuchiwali audycji muzycz-
nych przygotowanych przez artystów Filharmonii Podlaskiej, obejrzeli przedstawienia 
artystów teatralnych. Dzieci wzięły udział w Opłatku Przedszkolnym, z powagą przeła-
mały się opłatkiem. Przedszkolaki z naszej grupy 
świetnie bawiły się na balu choinkowym. Swoje 
życie artystyczne wzbogaciły o wyjazd do teatru na 
przedstawienie: „Dzień Dobry Świnko”. 

Ten miniony czas pierwszego semestru bar-
dzo podobał się dzieciom. Postaramy się zatem, aby 
najbliższy czas obfitowała w wiele radości i cieka-
wych wydarzeń. 

 
Wychowawczynie grupy V 
Nina Dowgier, Alicja Szczepańska 
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Logopeda poleca: 
DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ  

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 
 

     Podstawowym środowiskiem kształtowania się mowy jest rodzina. Rozwój funkcji 
mowy przebiega tu naturalnie, w związku z różnymi sytuacjami codziennego życia. 
Rola rodziny w kształtowaniu się mowy jest szczególna i niepowtarzalna. Jednak wiele 
rodzin nie pełni jej w sposób właściwy. Na uwagę zasługują dwie skrajne postawy ro-
dzicielskie: zbytniego liberalizmu i nadmiernego rygoryzmu.  
    Ważnym czynnikiem w rozwoju językowym dziecka w wieku przedszkolnym jest 
środowisko wychowawczo- dydaktyczne. W szczególności zaś nie bez znaczenia jest 
postawa nauczyciela, jego osobowość i talent pedagogiczny w kierunku rozwijania 
poprawnej polszczyzny, inspirowanie do twórczości słownej.  
Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do życia szkolnego i wspomaganie 
w rozwoju wszystkich aspektów jego osobowości: intelektualnego, uczuciowego i fi-
zycznego. Każde dziecko rozpoczynające edukację przedszkolną charakteryzuje się 
odmiennym stosunkiem do rówieśników ( nieśmiały, towarzyski, otwarty, nieufny), 
innym poziomem komunikatywności i zasobem słów. W pokonywaniu tych nierówno-
ści dużą rolę odgrywa nauka życia i współpracy w zespole, aby dzieci potrafiły spraw-
nie porozumiewać się ze sobą. Nauka porozumiewania się jest więc wiodącym celem 
wszystkich zajęć w przedszkolu. Przedszkole jest miejscem, w którym każdy żyje po 
swojemu, ale jednocześnie musi się nauczyć żyć w zespole. Nauczyciel jest wzorem 
dla swoich wychowanków. To on stwarza sytuacje sprzyjające wymianie zdań, ułatwia 
dzieciom przejście od monologu do dialogu. Wyznacza „szlak” prowadzący od swo-
bodnej wypowiedzi do zajęć zorganizowanych, które umożliwiają nauczanie. Do zadań 
nauczyciela należy także otwieranie przedszkola na świat, inicjowanie spotkań, zajęć 
otwartych dla rodziców i nawiązywanie ścisłych więzi z domem. Komunikowanie się 
jest wymianą: coś się daje i coś się w zamian otrzymuje. Ważne jest zachowanie rów-
nowagi między tymi dwiema postawami, które pozwalają na prawidłową wymianę. 
Jedną z zasad nieodzownych do tego, aby życie w zespole uczynić przyjemnym jest 
nauczanie szacunku dla wypowiedzi innych. Szacunek dla wypowiedzi innej osoby 
wyraża się w uświadomieniu sobie i uznaniu jej odmienności. Podczas zajęć rucho-
wych czy plastycznych można stwarzać okazje ułatwiające wysłuchanie innych, zachę-
cając do swobodnej wymiany zdań, pozwalającemu wyrazić to, czego pragnie i  co  
czuje. Zdolności dziecka do porozumiewania się zmieniają się z wiekiem. Dziecko 
powiększa zakres umiejętności komunikowania się, poczynając od rozmaitych środków 
wyrazu jak: okrzyki, gesty, mimika. Dopiero z czasem mowa staje się uprzywilejowa-
nym sposobem komunikacji. Dorastając, dziecko coraz lepiej opanowuje różne środki 
wyrazu: jego gesty nabierają wyrazistości, zaczyna modulować głos i bawić się słowa-
mi.  
Słownictwo staje się bogatsze, a wypowiedzi bardziej uporządkowane. 
Trzeba wiedzieć, że rozwój języka odbywa się etapami, zdarzają się okresy zastoju, bez 
wyraźnych postępów. Przekraczając próg przedszkola, dziecko dopiero zaczyna  
„ porządkować” swoje umiejętności mówienia. Stopniowo przyswaja sobie reguły rzą-
dzące językiem, konfrontuje swoje wypowiedzi z wypowiedziami dorosłych i innych 
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Terapeuta Pedagogiczny poleca: 
 

Dzieci uczą się życia od nas: 
 

Dziecko krytykowane  
  - uczy się potępiać. 
Dziecko żyjące w nieprzyjaźni 
  - uczy się agresji. 
Dziecko wyśmiewane 
  - uczy się nieśmiałości. 
Dziecko zawstydzane 
  - uczy się poczucia winy. 
Dziecko żyjące w tolerancji 
  - nabiera cierpliwości. 
Dziecko zachęcane 
  - uczy się wiary w siebie. 
Dziecko rozumiane 
  - uczy się oceniać. 
Dziecko traktowane uczciwie 
  - uczy się sprawiedliwości. 
Dziecko żyjące w bezpieczeństwie 
  - uczy się ufać. 
Dziecko przyjmowane takim jakim jest 
  - uczy się akceptować. 
Dziecko traktowane uczciwie 
  - uczy się prawdy. 
Dziecko otoczone przyjaźnią 

 - uczy się szukać w świecie miłości. 
 

dzieci. Organizowanie w przedszkolu sytuacji sprzyjających porozumiewaniu się nie 
wystarcza. Zgodnie z podstawą programową wychowania w przedszkolu dziecko koń-
czące edukację przedszkolną powinno umieć zabierać głos i wysławiać się w różnych 
sytuacjach w sposób zrozumiały, poprawnie formułować  swoje pytania i odpowiedzi, 
powtórzyć z pamięci krótki tekst oraz zastosować w różnych sytuacjach słownictwo 
nabyte podczas zajęć.  
     Należy zauważyć, że istnieje związek pomiędzy biernością dziecka, jego milcze-
niem a jego trudnościami w wysławianiu się w przedszkolu. Jest to często zapowiedź 
niepowodzeń w nauce szkolnej. Dlatego tak ważne jest stwarzanie klimatu zapewniają-
cego wszystkim swobodę wypowiedzi.   
 

Opracowała: logopeda mgr Anna Sosnowska 
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APEL DZIECKA. 
 

Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię poproszę. Niektórymi prośbami jedynie 
wystawiam Cię na próbę. 
Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Ja to wolę, bo daje 
mi to poczucie bezpieczeństwa. 
Nie pozwól mi utrwalić mi złych nawyków. Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi 
uporać. 
Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To jedynie sprawia, że postępu-
ję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży. 
Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie 
przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie. 
Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego co zro-
biłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia. 
Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za grzechy. To 
zaburza moje poczucie wartości. 
Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię: „Ja Cię nienawi-
dzę”. To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które sta-
wiasz przede mną. 
Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościa-
mi. Pomyśl jednak czy nie staram się przy ich pomocy 
przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję. 
Nie gderaj. Gdy będziesz tak robił, to będę się bronił, uda-
jąc głuchego. 
Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później 
nie dotrzymujesz. 
Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie tak dobrze, jak bym chciał. Dlatego też 
niekiedy mijam się z prawdą. (zaczynam wymyślać). 
Nie przesadzaj co do mojej uczciwości. To mnie krępuje i doprowadza do kłamstwa, 
aby nie sprawić Ci zawodu. 
Nie zmieniaj swoich zasad  postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy 
zagubiony i tracę wiarę w Ciebie. 
Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale 
chciałbym żebyś Ty był moim przewodnikiem po świecie. 
Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne. 
Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam bowiem 
zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki. 
Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności. 
Uczciwe usprawiedliwianie się wzbudza we mnie nadzwyczajną  serdeczność ku To-
bie. 
Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się 
rozwijać. 
Nie zapominaj jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, 
ale proszę Cię postaraj się. 



18 Echo Przedszkola 

Wydarzenia przedszkolne 
 
Pasowanie na przedszkolaka 
W dniu 22 listopada w grupie maluszków odbyła się wielka uroczystość. Tego dnia 
miało miejsce Pasowanie na Przedszkolaka. 
Najmłodsze dzieci w przedszkolu już od rana nie mogły doczekać się chwili kiedy sta-
ną się pełnoprawnymi uczestnikami gawiedzi przedszkolnej. Nareszcie nastała chwila, 
gdy do sali z różnych stron świata nadciągnęli najbliżsi – rodzice, dziadkowie, rodzeń-
stwo.  
Maluszki po długich i żmudnych przygotowaniach zaprezentowały swoje umiejętności 
artystyczne: wokalne, recytatorskie, taneczne. W programie dzieci wykonały 12 piose-
nek, przedstawiły 3 wierszyki, zatańczyły w parach poleczkę. Wykonały również wal-
czyka i ukazały grę na klockach przy akompaniamencie muzyki klasycznej. Widowi-
sko było tym ciekawsze, że dzieci były przebrane za krasnoludki, a pani Dyrektor wy-
stąpiła przebrana za królewnę Śnieżkę. Na pianinie akompaniował pan Ernest Sienkie-
wicz. 
Po występie Śnieżka pasowała każde dziecko na przedszkolaka, wręczała dyplom i 
słodką niespodziankę. Na koniec Zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie. Ach, cóż to 
było za wydarzenie … 
 
 
Święto Pluszowego Misia 
W dniu 23 listopada w naszym przedszkolu już po raz kolejny ob-
chodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Tegoroczną edycję święta 
przygotowali panie i dzieci z grupy sześciolatków. 
Tuż po śniadaniu zawitały do nas wychowawczynie grupy IV i wrę-
czyły nam nalepki z Misiami. Następnie zebraliśmy się na sali kon-
certowej w naszym przedszkolu. Panie zaprezentowały nam historie 
powstania Dnia Misia. Potem wszyscy z zaciekawieniem obejrzeli 
przedstawienie przygotowane przez sześciolatki Pt.: „Bal w pokoiku 
lal”. Po tym teatrzyku odbyła się wspólna „misiowa” zabawa. Robio-
ne były zdjęcia z misiem, a także wszystkie dzieci miały możliwość podzielenia się 
własną wiedzą na temat misiów w Quizie Pt: „Co wiem o misiach”. 
Wszyscy świetnie się bawili. Z utęsknieniem czekamy na przyszłoroczne święto misia. 
 
 
Jesienny Festiwal Piosenki: „Jesienne Śpiewanie” 
30 listopada w naszym przedszkolu miało miejsce radosne wydarzenie. Panie z grupy 
sześciolatków przygotowały nam Jesienne śpiewanie. Wszystkie dzieci mogły wystąpić 
i zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Po kolei śpiewały wszystkie grupy za-
czynając od maluszków, które wypadły najpiękniej. Śpiewali zarówno soliści, jak i całe 
grupy. Wszyscy dobrze się bawiliśmy. 
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Mikołajki. 
W dniu kiedy imieniny obchodzi Święty Mikołaj w naszym przedszkolu zapanowała 
wspaniała świąteczna atmosfera. 

Już od rana z wielką pompą obchodziliśmy święto naszego ulu-
bieńca. Pani Jolanta Kłusewicz – wychowawczyni grupy I prze-
brała się za pomocnika Mikołaja. Tuż po śniadaniu cała gawiedź 
przedszkolna obejrzała przeźrocza przyrodnicze „Jesień”. Pokaz 
miał na celu uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody na-
szego regionu i usystematyzowanie wiedzy z tego kręgu. 
Następny punkt programu były to zabawy ruchowe przy muzyce 
mechanicznej. Zintegrowały one całą społeczność dziecięcą. 
Potem odbył się quiz z nagrodami. Konkurs ten dotyczył wiedzy 
o Świętym Mikołaju. Dzieci z grupy I zaprezentowały swoje 
umiejętności muzyczne akompaniując do muzyki klasycznej na 

wykonanych przez siebie grzechotkach. 
W dalszej części dnia  gawiedź przedszkolna wzięła udział w koncercie artystów Opery 
i Filharmonii Podlaskiej. Dzięki nim dzieci zapoznały się z kolędami z różnych stron 
świata. 
Wspaniałe to były imieniny. 
 
 
Jasełka. 
W dniu 20 grudnia w naszym przedszkolu w dwóch najstarszych grupach, w grupie IV 
i III odbyły się Jasełka, a w grupie 4 – latków odbyło się przedstawienie pt.: 
„Przedszkolne harce”. Wszystkie przedszkolaki długo ćwiczyły swoje role aby jak naj-
lepiej wypaść przed licznie zgromadzoną widownią. Na przedstawienia przybyli rodzi-
ce, niekiedy też babcie i dziadkowie. Mali aktorzy  i tym razem świetnie się spisali. 
 
 
Opłatek przedszkolny 
21 grudnia w naszym przedszkolu odbył się „Opłatek przedszkolny”. Na tej uroczysto-
ści zgromadzeni byli znakomici goście: przewodnicząca i członkowie Rady Rodziców, 
ksiądz z Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Królowej Jadwigi., perso-
nel przedszkola i wychowankowie naszej placówki. 
W świąteczny nastrój uroczystości wprowadził nas chór prawosławny Cerkwi pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, który wykonał  znane kolędy. Ten frag-
ment uroczystości był tym ciekawszy, że chór wykonał Kolendy częściowo w języku 
białoruskim, a częściowo w polskim. Kolendy w języku polskim odśpiewali wszyscy 
zgromadzeni. Towarzyszył temu akompaniament gitary w wykonaniu Pani Urszuli 
Nejman. 
Następnie grupa sześciolatków przedstawiła ilustrację teatralną o tematyce Historii 
Świętej Rodziny i Narodzeniu Jezusa. Dzieci mówiły wiersze, a także dały popis 
swych umiejętności wokalnych prezentując kolędy i pieśni bożonarodzeniowe w języ-
ku polskim, jak i białoruskim. Potem nastąpiły przemówienia szanownie zaproszonych 
gości. Ksiądz proboszcz … zaprezentował swoje umiejętności artystyczno – wokalne 
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opowiadając bajkę o Bożym Narodzeniu i śpiewając piosenki o tematyce świątecznej. 
Nam szczególnie spodobała się ta o Świętym Mikołaju. Na koniec wszyscy uczestnicy 
uroczystości przełamali się opłatkiem. Uroczystość zwieńczyło wspólne wykonanie 
Kolęd. 
 
 
Uroczystość z okazji Święta naszych ukochanych Babć i Dziadziusiów. 
W dniu 17 stycznia w naszym przedszkolu mieliśmy zaszczyt gościć zacnych gości: 
nasze Babcie i naszych Dziadków. Bardzo długo czekaliśmy na ich święto, bo bardzo 
ich kochamy. 
Z okazji ich święta przygotowaliśmy im występ, podczas, którego mogli podziwiać 
nasze umiejętności wokalno – artystyczne. Wszyscy świetnie się bawili. Były zdjęcia, 
oklaski, a na koniec pyszny poczęstunek, który przygotowały nasze mamy. Ach, co to 
była za uroczystość… 
 
 
Bal choinkowy. 
W dniu 18 stycznia nasze przedszkole zorganizowało bal choinkowy. Już od samego 
rana do przedszkola wchodziły królewny, wróżki, towarzyszyli im królewicze z mie-
czami, spidermany. Dzieci już od rana poprzebierane w stroje karnawałowe nie mogły 
doczekać się rozpoczęcia balu. Aż wybiła godzina 9.00 i tuż po śniadaniu przebierańcy 
na czele z personelem przedszkola wybrali się do Restauracji „Mozart”, gdzie odbył się 
bal choinkowy. Zabawę poprowadzili artyści teatru „Co Nieco”.  
Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Wśród nas byli również nasi najbliżsi – rodzice, cio-
cie, babcie, a nawet starsze rodzeństwo. Tańczyliśmy, aż brakło nam tchu, skakaliśmy. 
Bal obfitował również w konkursy z nagrodami. Startowaliśmy w nich chcąc wypaść 
jak najlepiej. Zabawę zakończyła wizyta wspaniałego gościa Świętego Mikołaja. Bar-
dzo cieszyliśmy się na jego widok. Po zabawie zrobiliśmy zdjęcia pamiątkowe. Już nie 
możemy doczekać się zabawy choinkowej w przyszłym roku… 

 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Państwa  

Katarzyny i Sebastiana Rybołowicz 
oraz 

Niny i Tadeusza Dowgier 
za podarowanie wspaniałych zabawek dla dzieci z grupy II. 

Dzięki Państwu prezentom, Mikołajki w przedszkolu były radosne 
i niezapomniane we wrażenia. 
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Serdeczne podziękowanie kierujemy do Państwa 
Izabeli i Bartosza Kostro 

za zakup i montaż w łazience w grupie I sanitariatów. 
Dziękujemy za okazane zainteresowanie  

i pomoc w modernizacji łazienki. 
 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana 
Roberta Masłowskiego 

za zorganizowanie i pomoc w zbieraniu makulatury w przedszkolu.  
Pieniądze ze zbiórki będą przekazywane na konto Rady Rodziców na zakup  

zabawek oraz pomocy dydaktycznych do zajęć dziećmi. 
 

Serdeczne podziękowanie kierujemy do Państwa  
Anety i Dariusza Miron 

za podarowanie przedszkolu magnetowidu .  
Dzięki Państwa inicjatywie, dzieci z przedszkola 

mogą oglądać filmy edukacyjne oraz bajki. 
 

Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani  
Doroty Dąbrowskiej 

za wykonanie i podarowanie stroju do jasełek przedszkolnych.  
Dzięki Pani inicjatywie, dzieci z grupy IV mogą wcielić się w odgrywane postacie w 

Jasełkach oraz poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. 
 

Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani  
Haliny Arciszewskiej 

za wykonanie i podarowanie stroju do jasełek przedszkolnych.  
Dzięki Pani inicjatywie, dzieci z grupy IV mogą wcielić się w odgrywane postacie w 

Jasełkach oraz poczuć magią Świąt Bożego Narodzenia. 
 

Serdeczne podziękowanie kierujemy do Państwa  
Magdaleny i Adama Horodeńskich 

za podarowanie przedszkolu świątecznych witraży i pomoc w ich ekspozycji.  
Dzięki Państwu, dzieci z grupy I mogą poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia w baj-

kowej scenerii. 
 

Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani 
Małgorzaty Potapczyk 

za podarowanie dzieciom z grupy V upominków świątecznych,  
w postaci płyt CD z grami i piosenkami. 

Dziękujemy za sprawienie dzieciom radosnej niespodzianki. 
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Popracuj ze mną Mamo, Tato... 

Pokoloruj zgodnie z cyframi:  
1– jasnobrązowy, 2 - brązowy, 3 - czerwony, 4 - szary, 5 - różowy, 6 - żółty.  



Echo Przedszkola  23 

Pokoloruj rysunek. 
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Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Urszuli Czykwin 
Przedszkole Samorządowe Nr 77  

15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15 
tel. 085-661-38-55  

Adres strony przedszkola: www.ps77.bialystok.pl 

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:  
papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp. 

 
Ogłoszenia: 

 
Audycje muzyczne i spektakle teatralne w naszym przedszkolu: 
Styczeń: 
„Zabawa w cyrk” – choinka noworoczna - Teatr CoNieco Mariana Ołdziejewskiego 
Luty:  
„A czy znasz Ty bracie młody twoje ziemie, twoje wody.” – Audycja muzyczna Filhar-
monii Podlaskiej 
Marzec  
„Opowieść o dobrym sercu” – Teatr CoNieco Mariana Ołdziejewskiego 
Kwiecień 
„Wielka wyprawa w poszukiwaniu skal muzycznych” – Audycja muzyczna Filharmo-
nii Podlaskiej 
 
 
Drodzy Rodzice dzieci pięcioletnich, 
Uprzejmie prosimy o zdeklarowanie się w związku z rozpoczęciem przez Państwa 
dzieci obowiązku szkolnego:  
• W przedszkolu samorządowym Nr 77, 
• Lub w zerówce szkolnej, 
• Lub rozpoczęcie edukacji w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 
Bliższych informacji na ten temat udzielą Państwu wychowawczynie grup. 


