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PODZIEKOWANIA ZA WPÓŁPRACĘ 
Szanowni Państwo pragniemy Wam złożyć serdecznie podziękowania za całą 
tegoroczną współpracę. Wasze wsparcie sprawiło, że praca w naszej placówce w tym 
roku szkolnym upływała pod hasłem wzmożonej i miłej pracy. Wszyscy czuliśmy się 
bardzo potrzebni, a nasi wychowankowie spędzali czas w rodzinnej, bezpiecznej 
atmosferze. 
 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Państwa  
Katarzyny i Sebastiana Rybołowicz oraz 
Niny i Tadeusza Dowgier 
za podarowanie wspaniałych zabawek dla dzieci z grupy II. 
 

Serdeczne podziękowanie kierujemy do Państwa 
Izabeli i Bartosza Kostro 
za zakup i montaż w łazience w grupie I sanitariatów. 
 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana 
Roberta Masłowskiego 
za zorganizowanie i pomoc w zbieraniu makulatury w przedszkolu.  
Pieniądze ze zbiórki (200 złotych za cały rok) zostały przekazane 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 .  
 
Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani  
Doroty Dąbrowskiej 
za wykonanie i podarowanie stroju do jasełek przedszkolnych.  
 
Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani  
Haliny Arciszewskiej 
za wykonanie i podarowanie stroju do jasełek przedszkolnych.  
 
Serdeczne podziękowanie kierujemy do Państwa  
Magdaleny i Adama Horodeńskich 
za podarowanie przedszkolu świątecznych witraży, pomoc w ich ekspozycji, a także 
przekazanie zabawek do grupy I. 
 
Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani 
Małgorzaty Potapczyk 
za podarowanie dzieciom z grupy V upominków świątecznych, w postaci płyt CD z 
grami i piosenkami. 
Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani  
Beaty Woźniak 
za podarowanie słodyczy z Okazji Dnia Dziecka. 
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Serdecznie dziękujemy Rodzicom dzieci uczęszczających do naszego przedszkola 
za okazanie zainteresowania oraz wsparcie w postaci darowizny finansowej na rzecz 
przedszkola: 
Państwu Joannie i Sławomirowi Kłubowicz 
Państwu Annie i Wiesławowi Kuc 
Państwu Emilii i Markowi Dolata 
Państwu Katarzynie i Sebastianowi Rybołowicz 
Państwu Teresie i Sebastianowi Gidaszewskim 
Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Bernart 
 
Zebrana kwota 550 zł została wykorzystana na zakup farb do pomalowania ogrodzenia 
wokół przedszkola. 
 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana  
Jerzego Cywoniuk 
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” za pomoc oraz zainteresowanie 
potrzebami przedszkola.  
 
Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców 
Pani Grażyny Tarasewicz – przewodniczącej 
Pani Anny Jarosz 
Pana Antoniego Borawskiego 
Pani Kataryny Rybołowicz 
Pani Izabeli Kostro 
Pani Agnieszki Popławskiej 
Pani Anny Praczuk  
Dziękujemy Wam Szanowni Państwo, że byliście zawsze kiedy podejmowane były 
najważniejsze decyzje dotyczące naszego przedszkola. 
 
Szczególne podziękowania kierujemy do tych wszystkich z Państwa,  
którzy przyczynili się do nabycia przez nasze dzieci nowych umiejętności. 
Dziękujemy Pani Bożenie Jabłońskiej – logopedzie 
Pani Małgorzacie Paszko i Panu Krzysztofowi Paszkiewicz – nauczycielom języka 
angielskiego 
Panu Ernestowi Sienkiewicz – nauczycielowi rytmiki 
Panu Wojciechowi Zdanuczyk – nauczycielowi wschodnich sztuk walki 
Panu Adrianowi Wilczko – nauczycielowi tańca towarzyskiego 
Pani Ewie Tokajuk – katechetce religii prawosławnej 
Pani Dorocie Kosakowskiej - katechetce religii katolickiej 
 
Dzięki Państwa pomocy nasi wychowankowie mogli przeżywać niezapomniane 
wrażenia,  radość, podejmować nowe śmiałe inicjatywy,  rozwijać się na chwałę 
rodziców i wychowawców. 

Dziękujemy. 
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Wiadomości z grup 
 
Grupa I 

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego, a co za tym idzie to 
wakacje. Ten rok w grupie maluchów był bardzo pracowity, ale jednocześnie bardzo 
radosny. 

Nasze dzieci miały okazję do rozwijania swoich talentów. Szczególnie mocno 
kładłyśmy nacisk na ćwiczenie mięśni rąk i wyobraźni twórczej w trakcie 
wykonywania licznych prac plastycznych. Nasi wychowankowie zwieńczali swoją 
pracę udziałem w licznych konkursach plastycznych. Należy wspomnieć, że dzieci 
zdobywały przy tym liczne nagrody i wyróżnienia. 

Maluszki bardzo chętnie brały udział w każdej imprezie organizowanej na 
terenie naszej placówki. Niejednokrotnie śpiewały, występowały na scenie, recytowały 
wiersze, a wszystko po to aby zintegrować się z gawiedzią przedszkolną. 

W trakcie mijającego roku szkolnego dzieci z grupy I miały okazję poznać 
walory przyrody polskiej. Szczególnie chętnie słuchały opowiadań pań na temat 
ptaków, owadów i przejawów pór roku. 

Najmłodsze dzieci po skończonej zabawie chętnie leżakowały, aby nabrać sił do 
dalszej zabawy w ciągu dnia. Przy tej okazji miały możliwość wysłuchania utworów 
muzyki relaksacyjnej i  baśni opowiadanych im przez wychowawczynie. 

Ten miniony rok szkolny był dla najmłodszych przedszkolaków rokiem 
wielkich przemian w życiu, nowych obowiązków i przywilejów, ale też czasem 
wielkich wrażeń i przeżyć w małych sercach. 
 

mgr Jolanta Kłusewicz 
mgr Iwonna Zaborowska 
mgr Bogusława Czyrska 

Grupa II 
Ostatnie dwa miesiące kończącego się roku szkolnego obfitowały w naszej 

grupie w wiele interesujących zdarzeń, tak dla dzieci jak i dla rodziców. 
Pod koniec kwietnia z okazji Dnia Ziemi wzięliśmy udział w akcji promowanej 

przez radio Białystok pt. „Zielonym do góry”. Wspólnie, panie i dzieci posadziliśmy 
drzewka iglaste wokół ogrodzenia naszego przedszkola. 

Już na początku maja miało miejsce zebranie rodziców, na którym byli obecni 
panowie dietetycy z centrum zdrowia. Wygłosili oni zajmującą, pełną ciekawostek 
prelekcję. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy mieli okazję zbadać skład swojego 
ciała. 

Cały maj i połowę czerwca w grupie dzieci już pięcioletnich, albo prawie 
pięcioletnich, realizowany był program: „Co warto jeść?” W trakcie tego pilotażowego 
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programu dzieci uświadomiły sobie potrzebę prawidłowego żywienia, zostały 
wyposażone w podstawy prawidłowych nawyków i postaw żywieniowych.  

Wszyscy świetnie się bawiliśmy podczas realizacji tego programu. Mieliśmy 
okazję przy pomocy pań z kuchni przygotować ciasto i upiec chleb. Wyprawiliśmy się 
do piekarni po bułki, a potem samodzielnie przygotowywaliśmy kanapki. 
Przyrządziliśmy również sałatkę owocową. 

Dzięki zajęciom dotyczącym zdrowego żywienia nasze dzieci nauczyły się jak 
troszczyć się o swój organizm, zostały zachęcone do spożywania nowych potraw, 
nabrały przekonania o konieczności spożywania codziennie pokarmów niezbędnych 
dla zdrowia. Ponadto program pozwolił im zrozumieć potrzebę mycia rąk przed 
każdym posiłkiem, ograniczania spożywania niektórych produktów, mycia owoców i 
warzyw przed jedzeniem. 

W minionym okresie wzięliśmy udział w wielu konkursach plastycznych, 
zdobywając niejednokrotnie wyróżnienia. Byliśmy uczestnikami imprez kulturalnych 
mających miejsce w na terenie naszej placówki. Z całą gawiedzią przedszkolną 
wyprawiliśmy się do Teatru Lalek na przedstawienie „Tymoteusz Rym – Cim – Cim”. 

Oglądaliśmy spektakle przygotowane przez artystów Opery i Filharmonii 
Podlaskiej, a także przedstawienia przygotowane przez aktorów teatrów dziecięcych. 

W maju i w czerwcu coraz więcej zaczęliśmy 
przebywać na podwórku. Korzystając z pięknej, 
sprzyjającej aury harowaliśmy swoje organizmy 
uczestnicząc w zabawach w ogrodzie 
przedszkolnym. 

Miniony rok szkolny w grupie II to czas 
wielkich przemian w życiu naszych dzieci. Po wielu 
miesiącach wspólnych zmagań nasi wychowankowie 
są na dzień dzisiejszy bardziej dojrzali niż we 
wrześniu minionego roku. Dzieci poznały wiele 
nowych zabaw, piosenek i wierszy. Z wielkim 
entuzjazmem chłonęły informacje serwowane im 
każdego dnia w trakcie codziennych zajęć 
dydaktycznych. Miały okazję rozwijać się artystycznie tworząc dzieła sztuk 
plastycznych, muzycznych, uczestnicząc w koncertach przygotowanych przez wysokiej 
klasy artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej, a także aktorów teatrów dziecięcych. 
Nasi wychowankowie nieraz mieli okazję do zaprezentowania się na tle grupy, 
zarówno w trakcie zajęć otwartych dla rodziców, jak i na imprezach przedszkolnych. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z minionego okresu i mamy nadzieję, że po 
wakacjach, w komplecie powrócimy do wspólnych zabaw. 
 

mgr Anna Sosnowska 
mgr Urszula Czykwin 
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Grupa III 
Mijający rok szkolny to niezwykły czas w umysłach naszych prawie 

sześcioletnich dzieci. Ten miniony czas wniósł w życie naszych wychowanków wiele 
nowych zdarzeń. Na początku roku dzieci stęsknione za dobrze im znaną panią Heleną, 
miały okazję poznać nową wychowawczynię – panią Dorotę.  

Wiek pięciu lat to okres, gdy dziecko chłonie najwięcej informacji i gdy wyraża 
swoje zainteresowanie każdą nową wiadomością. Chcąc sprostać temu wyzwaniu 
starałyśmy się podawać dzieciom możliwie jak najwięcej pionierskich, interesujących 
treści i zagadnień, które jeszcze bardziej motywowały je do coraz to dalszych 
poszukiwań w obszarze wiedzy i otaczającego je świata. 

Nasi podopieczni mieli okazję poznać nowe piosenki, wiersze, zabawy. 
Utrwalili dobrze znane im dotychczas treści. Mieli wiele możliwości do zabaw 
grupowych, ale także pracy indywidualnej z nauczycielem wychowawcą. Dzieci od 
tego roku szkolnego miały możliwość pracy z książką, aby łatwiej im było w zerówce.  

Dużo czasu spędziły również w sali gimnastycznej i na zabawie w ogrodzie 
przedszkolnym. 

Dzieci wiele razy występowały również na scenie. Miały okazję zaprezentować 
się zarówno przed gawiedzią przedszkolną, jak również przed najbliższymi im 
rodzicami, babciami, dziadkami. Wzięły udział w licznych konkursach plastycznych 
zdobywając liczne wyróżnienia. 

Miniony rok pokazał, że grupa jest bardzo zgrana, potrafi pracować wytrwale i 
uzyskując przy tym dobre efekty.  

Po wakacjach dzieci z obecnej grupy III będą już najstarszymi przedszkolakami 
w naszej placówce. Życzymy im zatem udanego urlopowania i wspaniałego 
wypoczynku, aby nabrać sił na następny rok szkolny. 
 

mgr Helena Karłuk 
mgr Dorota Wiśniewska 

 
 
 
 
 
Grupa IV 
Żegnamy się z przedszkolem 

Chciało by się powiedzieć, „ kart w kalendarzu było za mało”… 
Ale tak właśnie płynie szybko czas i przychodzi chwila pożegnania. Zawsze trudno jest 
w takim momencie znaleźć odpowiednie słowa, ale my krótko opowiemy po raz ostatni 
o naszej wspólnej pracy. 

Na pierwszym spotkaniu mówiłyśmy o tym co to znaczy dojrzałość szkolna i co 
należy robić by ją osiągnąć. Po upływie roku z całą odpowiedzialnością możemy 
stwierdzić, że wszystkie dzieci w grupie sześciolatków taką gotowość osiągnęły. Tu 
podkreślić należy wielkie Państwa zaangażowanie,  wspólną pracę z dzieckiem w 
domu. Wiadomym jest, że każdy człowiek ma swoje tempo pracy i swoje indywidualne 
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predyspozycje do przyswajania nowych wiadomości. Dlatego nasze wspólne działania 
przyniosły tak dobre wyniki. Trzydziestka dzieci zna wszystkie litery, czyta teksty i 
rozumie ich treść, dobrze radzi sobie z analizą syntezą wyrazów, świetnie rozwiązuje 
krzyżówki i rebusy, układa zdania do ilustracji, podpisuje obrazki. Uważamy, że 
wpoiłyśmy chęć sięgania do książki, przezwyciężyłyśmy strach przed literami. 
Przykładem na to jest trwający do końca maja na terenie naszej grupy konkurs 
czytelniczy, który zaskoczył nie tylko nas, ale Państwa również.  

Zabawy literami zaowocowały powstaniem pięknych książek autorstwa dzieci, a 
ostatnia pozycja „ Książka o literach” okazała się hitem literackim. Autorami jej są nie 
tylko dzieci, ale także mamy, siostry, tatusiowie. Wykazaliście się Państwo ogromnym 
talentem i niejeden utwór można porównać z takimi wierszami jakie tworzyli 
Makuszyński, Tuwim czy Brzechwa. 

Duży nacisk kładłyśmy również na ćwiczenia doskonalące pisanie. Tu przed 
dziećmi jest jeszcze dużo pracy, ponieważ ręka dziecka nabiera dopiero sprawności, a 
pisanie w liniaturze wymaga precyzji. Dlatego nasze działania skierowane były na 
ćwiczenia manualne poprzez tworzenie prac plastycznych, a te z kolei dawały nie tylko 
szansę podniesienie owej sprawności, ale także szanse wzięcia udziału w wielu 
konkursach plastycznych na terenie Białegostoku. Nie było w naszej grupie dziecka, 
którego choćby jedna praca na taki konkurs nie była oddana. Nie zawsze trafiały one na 
miejsca pierwsze, ale wiele dzieci otrzymywało nagrody i wyróżnienia. Ta forma pracy 
podniosła bardzo samoocenę dzieci, zrozumiały, że stać je na bardzo wiele, a 
jednocześnie uświadomiłyśmy, że tylko dzięki wysiłkowi i pracy można coś osiągnąć. 

Pracując z sześciolatkiem nie można zaniedbać żadnej sfery rozwoju. Możemy 
stwierdzić, że dzieci świetnie sobie radzą w rozwiązywaniu problemów 
matematycznych, a dwoje z nich Olaf Wisienko i Michał Kułak brali udział w 
Kangurku” i osiągnęli doskonałe rezultaty. 

Marzeniem każdego rodzica jest, aby jego dziecko miało szansę rozwijania 
swoich talentów. Mamy nadzieje, że choć trochę ułatwiliśmy to Waszym dzieciom. 
Mogły korzystać z zajęć na basenie, gdzie nie tylko pozbyły się strachu przed wodą, 
ale nauczyły się pływać. Tu bardzo dużo zaangażowania wykazała mama Michała 
Kułaka, bo była obecna na wszystkich zajęciach i bardzo pomagała w opiece nad 
dziećmi. Podziękowania należą się również mamie Oliwki Jankowskiej i dziadkowi 
Julka Dąbrowskiego.  

Dzieci mogły skorzystać zajęć tańca towarzyskiego i wziąć udział w 
ogólnomiejskim przeglądzie, a także popisać się na uroczystości z okazji Dnia Matki. 
Chętni mogą kontynuować naukę w następnych latach.  

Na terenie przedszkola prowadzone były też lekcje języka angielskiego, w 
których uczestniczyło dużo dzieci, a ich wiedzę sprawdzi konkurs, na którym będą i 
nasze sześciolatki. 

Mając na uwadze rozwój fizyczny sześciolatka, który jest miernikiem 
dojrzałości szkolnej, zostały zorganizowane zajęcia ruchowe z elementami sztuk walki. 
Dzieci w każdy piątek czekały na nie z niecierpliwością. Była to szansa nie tylko 
ćwiczeń fizycznych, ale również pewnej postawy moralnej. Sprawny fizycznie 
człowiek nie wykorzystuje swojej przewagi, on staje się odpowiedzialny i dobry. 

Pracując z Państwa dziećmi pamiętałyśmy, aby dzieci rzeczywiście miały 
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szansę wszechstronnego rozwoju. Z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że 
tę dojrzałość osiągnęły. 

Na koniec naszej wspólnej pracy po raz ostatni z całego serca dziękujemy 
wszystkim Rodzicom za dobre słowa , za zaangażowanie w to co robiłyśmy,  za 
aktywną postawę, za pomoc w przygotowywaniu strojów na uroczystości ( Pani 
Arciszewskiej, Pani Dąbrowskiej), za stu procentową frekwencję  na spotkaniach i 
uroczystościach.  

Życzymy, aby przekroczenie progu szkolnego odbyło się bez łez,  a szkoła była 
przyjazna dzieciom i dla Państwa. 
 

Mgr Ewa Pieczyńska 
Mgr Grażyna Korobkiewicz 

Grupa V 
Rok szkolny już prawie za nami. W większości dla naszych wychowanków był 

to pierwszy rok szkolny spędzony poza domem i bliskimi, rok spędzony w 
przedszkolu.  

Szczególnie trudny był początek roku. Wiele spośród dzieci  dzieliło obawy, że 
rodzice pozostawią ich na długi czas, a może też już nigdy nie wrócą. Miła atmosfera 
placówki, serdeczność pań z przedszkola, piękne i różnorodne zabawki sprawiły 
jednak, że dzieci szybko zaadoptowały się do nowego otoczenia. 

Mijający czas pokazał, że grupę V zasiliły mądre i zdolne dzieci. Nasi 
wychowankowie zawsze bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych 
przygotowywanych przez panie wychowawczynie i pozostałe panie z przedszkola. 
Zauważyłyśmy bowiem, że żywiołowo i pełne entuzjazmu chłonęły całą przekazywaną 
im wiedzę. Dzieci przez okres ostatnich dziesięciu miesięcy miały okazję poznać i 
nauczyć się wielu piosenek, wierszy i zabaw. Bardzo chętnie słuchały opowiadań i 
powiastek nauczycielek. Z uwagą przeglądały i wykorzystywały przygotowane dlań 
pomoce dydaktyczne. 

Nasi wychowankowie mieli okazję spotkać się z książką. Wykorzystywały 
bowiem przygotowane dla nich zeszyty ćwiczeń. Skrzętnie i sukcesywnie wykonywały 
zadania i polecenia w nich zawarte. 

Dzieci z grupy czterolatków i pięciolatków miały okazję wielokrotnego 
prezentowania się na scenie wśród pozostałych przedszkolaków. Chętnie też brały 
udział w przygotowanych przez inne grupy imprezach przedszkolnych. Nasi 
wychowankowie wzięli udział w wielu konkursach plastycznych i muzycznych, 
zdobywając przy tym liczne wyróżnienia. 

Mijający rok szkolny pokazał, że pobyt w przedszkolu może być czasem 
zarówno wzmożonej radosnej pracy, ale przede wszystkim okresem szczęścia i 
niezwykłych wrażeń wynikłych ze spotkań z rówieśnikami i paniami z przedszkola. 

mgr Nina Dowgier 
mgr Alicja Szczepańska 
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Wydarzenia przedszkolne 
 
Akcja: „Zielonym do góry” 
23 kwietnia z okazji Dnia Ziemi w naszej placówce 
odbyła się akcja pt. „Zielonym do góry”. W czasie tej 
akcji, której współorganizatorem było Radio Białystok, 
nasi wychowankowie mieli okazję zaobserwować i 
współuczestniczyć w procesie sadzenia drzewek iglastych. 
Nowe drzewka w ogrodzie przedszkolnym cieszą nasze 
oczy, w przyszłości będą ostoją cienia w czasie upalnych 
dni. 
 
Dietetycy w naszym przedszkolu 
Początek maja to czas, gdy w naszym przedszkolu miało miejsce zebranie rodziców 
przy obecności panów dietetyków z centrum zdrowia. Zaproszeni goście w sposób 
interesujący i z poczuciem humoru wyświetlili slajdy i wygłosili prelekcję na temat 
zdrowego żywienia rodziny, a w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym. Na 
zakończenie spotkania  każdy z uczestników miał okazję zbadać skład swojego ciała. 
 
Rozstrzygnięcie akcji: „Zbiórka Baterii” 
W naszym przedszkolu już po raz kolejny miała miejsce 
zbiórka baterii. Wielu spośród naszych wychowanków 
sukcesywnie, przez cały rok, przynosiła do przedszkola baterie. 
Dzieci, które zebrały najwięcej baterii otrzymały wyróżnienia i 
nagrody rzeczowe. Wśród wielkich zwycięzców znaleźli się: 
Adrian Horodelski, Gabriela Nikiporczyk, Gabriela Bernart, 
Julia Petelska. 
Serdecznie gratulujemy! 
 
Dzień Matki 
W naszym przedszkolu, jak co roku, w każdej z grup odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Matki. Przy tej okazji tatusiowie też świętowali swoje święto. Były wiersze, 
piosenki, zabawy. Brawom nie było końca. A na koniec słodkie upominki i buziaki.  
 
Dzień Dziecka 
Obchody Dnia Dziecka w naszym przedszkolu trwały cały tydzień. Wszystko po to, 
aby przedłużyć radosną chwilę tego radosnego świeta. I tak z okazji tego 
niepowtarzalnego wydarzenia w naszej placówce miały miejsce: dzień sportu, 
dyskoteka, przegląd piosenki dziecięcej pt. „Śpiewać każdy może”. Dzieci wzięły 
udział w konkursie plastycznym. Nasi wychowankowie przeżyli niezapomniane 
wrażenia po wyjeździe do Teatru Lalek na spektakl „Tymoteusz Rym – Cim - Cim”. 
Zwieńczeniem wspaniałego tygodnia zabaw był piknik na trawie w ogrodzie 
przedszkolnym.  
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Przedstawienie „Anioły” i rodzinny piknik 
W tym roku szkolnym na terenie przedszkola miało miejsce 
niezwykłe wydarzenie. Pewnego dnia sala, w której zwykle 
odbywają się zajęcia rytmiczne zamieniła się w scenę, na której 
wylądowały Anioły. Zaraz za nimi zjawiły się dziewczynki. 
Między nimi rozwinął się niezwykły dialog. Pan Bóg czuwał 
nad wszystkim. A wszystko to związane było z inscenizacją: 
„Anioły” w reżyserii Mariusz Orzełka. Przedstawienie w 
doborowej obsadzie przygotowywały na długo przed panie 
wychowawczynie. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, zarówno 
aktorzy jak i widzowie. 
Po przedstawieniu miał miejsce piknik rodzinny, na którym 
panie z kuchni serwowały kiełbaski z grilla.   

PRZEDSZKOLNE ROZMOWY 
 

Wakacje… Co ja bym zrobił, gdybym mógł sobie sam 
je zaplanować? 
 
Grupa I 
Kuba Rutkowski: Ja to jeszcze nie wiem jak chciałbym 
spędzić wakacje. 

 Adrian Horodeński: Ja z mamusią pojedziemy na morze zbierać muszelki. Ja będę 
pływać. Chcę tam spotkać mojego kolegę. 
Weronika Zaczkowska: Chciałabym spotkać na wakacjach syreny. Będę ryby łowić 
w wodzie pod blokiem. 
Abramowicz Paweł: Ja pojadę do babci. Babcia ma na imię Lila, będę się u niej bawił. 
Ola Kraśnicka: Chciałabym jechać nad wodę i pływać. Ja sama pływam. Jeszcze 
chciałabym pojechać na lody z moją mamą. 
Robert Milkamanowicz: Ja na wakacjach będę kopał piasek. Chcę spotkać kolegę 
Mariusza. 
Kacper Kozłowski: Ja na wakacjach to pojadę  w góry. Ja jeżdżę z mamą. 
Mariusz Obuchowski: Ja będę kąpać się  w stawie. Będę łowić ryby. Na wakacjach 
chciałbym spotkać tatę. 

Grupa II 
Gabriela Bernart: Ja chcę polecieć w kosmos i wezmę moją ulubioną lalkę Zuzię. 
Będę się tam bawić w chowanego z moja lalką. 
Daniel Aleksiejczuk: Na wakacjach chciałbym się chłodzić, jak będzie mi za gorąco. 
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Mam mi zamówiła wiatraczek na aukcji. Spędzę wakacje w Aqua Parku, chyba. Będę 
się tam bawić, bo tam jest taki krokodyl, z którego sika wodą. 
Michał Kuc: Chciałbym pojechać na zjeżdżalnię i żeby mi mama dała słodycz. Pojadę 
też pociągiem i strażą pożarną. 
Paula Szmidt: Chciałabym pojechać ma Mazury z mama i z tatem i z ciocią Ewą, i 
pojadę. Mama mi kupi basen do ogródka i będę pływać. Chciałabym się spotkać z moją 
koleżanką Ulą, ale ona już jest na działce i pojadę do niej. 
Dawid Redo: Ja bym chciał pojechać nad morze i do Anglii, tam bym pływał. W 
Anglii chodziłbym sobie i poszedłbym do królowej na obiad. Chciałbym tam pojechać 
z mamą i z tata i z dziadkiem i z babcią. 
Bogdan Borawski: Wakacje spędziłbym grzecznie. Chciałbym pojechać nad rzekę. 
Karol Arciszewski: Ja chciałbym na wakacje wyjechać do Anglii. Bym poznał tam 
nowych kolegów i nie było by tam tak głośno, ani nie było tyle brudu. 
Aleksander Dziaduła: Chciałbym polecieć w kosmos ale nie chce mi się. Na 
wakacjach chcę się bawić z moimi psami. I chce spotkać prawdziwego rekina. 
Kuba Bakierski: Bym chciał, żeby mama mi kupiła zabawkę, a potem mnie mocno 
pokochała. A ja dla mamy dam kwiatuszek. Chciałbym, żeby mama pojechała z nami 
na plażę, i tam bym pływał. Na wakacjach chciał bym spotkać Oskara i Dawida Redo i 
taka postać z bajki co się nazywa Kacperek Malutki. 
Miłosz Popławski: Na wakacjach chciałbym spotkać Julę. Chciałbym pojechać do 
Gródka, tam będę się bawił z moją siostrą. Tam jest podmurówka, jest zalew. 
Julia Szwed: Chciałabym spotkać na wakacjach Nelipozę. Ja bym się z nią bawiła. 
Brajan Tworkowski: Będę się bawić w berka. Pojadę nad morze z mamą, z tatą 
Szymon Hryniewicz: Gdybym mógł to pływał bym statkiem, zbierał bym ryby, skakał 
na trampolinie, pływał bym łodzią. Rekina chciałbym zobaczyć, kręgosłup rekina. 
Dominik Chomczyk: W czasie wakacji chcę być na plaży.  
Filip Siermantowski: W czasie wakacji chcę być we Francji, w wesołym miasteczku 
we Francji i chciałbym się bawić z moją siostrą cioteczną Olą. 
Oskar Osipiuk: Na wakacjach chciałbym się bawić w bohaterów. Chciałbym też 
spotkać Spidermana i pojechać nad morze. 
Ola Zajączkowska: Na wakacjach chciałabym spotkać Elinę. 

Grupa III 
Magda Małyszko: Nie wiem jeszcze jak spędzę wakacje, ale chciałabym pojechać do 
babci. 
Martyna Doroszkiewicz: Ja bym chciała pojechać nad morze, popływać, pojechać na 
basen. 
Zuzia Przygoda: Ja chce na wakacjach pojechać z mamą na działkę, a z tatą i z mama 
i braciszkiem jak dorośnie wtedy chce pojechać nad morze. 
Radosław Siebiestianiuk: chciałbym na wakacje wyjechać do Fikolandu. Zjeżdżał 
bym tam do kulek i chodził przez okienko i skakał na galarecie. Całe wakacje 
chciałbym tam spędzić. Jeszcze chciałbym wyjechać nad morze. Zjeżdżał bym tam na 
takiej niebieskiej rurce do wody. 
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Szymon Woźniak: Ja chce pojechać na działkę i odwiedzić babcię, jeszcze chcę 
pojeździć na rowerze. 
Damian Abramowicz: Ja chcę jechać do babci na działkę i pomóc babci kwiaty 
sadzić. 
Karolina Charyto: W czasie wakacji ciągle jadę na działkę i tam pływam. Lubię 
spotykać się z Iwą. 
Kasia Malinowska: Ja chcę się spotkać na wakacjach z Myszką Miki, Mini, 
Donaldem, Pluto i Kaczorem Donaldem. 
Dawid Jasiuk: Chciałbym pojechać nad jezioro i spotkać się z Maksiem, łowić tam 
ryby, pójść do wesołego miasteczka. Jeszcze chciałbym popłynąć łódką. 
Maksymilian Kosicki: Chciałbym pójść z Dawidem na ryby, tam do Łeby, gdzie są 
takie fale i plaża, i można jechać jakimiś statkami, tam można pić herbatki, grać w 
kręgle. I jeszcze chciałbym pojechać do wesołego miasteczka i tam się pobawić z 
Dawidem. 
Michał Leśniewski: Ja bym chciał pojechać do Kanady, tam gdzie jest kolega mojego 
taty, jeszcze chciałbym pojechać do Disneylandu, tam się pobawić i nad morze 
pojechać. 
Mateusz Okuła: Ja bym chciał pojechać nie wiem gdzie. 
Adaś Szostek: Ja chciałbym pojechać do Szwecji, bo tam jest moja mama. Jeszcze 
chciałbym pojechać w góry i nad wodę. 
Izabela Gromko:  Ja pojadę do Egiptu i do Francji i do babci. U babci będziemy się 
bawić, w Gdańsku będziemy robić babki. 
Michał Pawluczuk: Ja w czasie wakacji będę w domu. Nie wiem co będę robił. Jak 
będzie lato to pojadę chyba do Fikolandu i do babci. I jeszcze w domu będę oglądał 
bajki. 
Mateusz Makarowski: Pojadę nad morze  i będę sobie leżał, będę na fali biegał i w 
piłkę grał. I u mnie jest remont jeszcze. 
Magda Małyszko: Ja chcę pojechać do babci. 
Martyna Surowiec: Wyobrażam sobie, że chciałabym spędzić wakacje dobrze i pełen 
radości i dużo zabaw. Chciałabym jeszcze spotkać księżniczkę – Śnieżkę. 
Zuzia Adamska: Chciałabym oglądać telewizję i się bawić i leżeć. 
Piotr Kruszewicz: Ja spędzę wakacje z Dominiką. Pojedziemy do mojej cioci 
Agnieszki. 

Grupa IV 
Olaf Wiszenko:  Ja to chciałbym spędzić wakacje nad morzem. 
Kuba Aleksiejczuk: Wakacje to chciałbym spędzić nad morzem. I chciałbym jeszcze 
wygrać dom z ogródkiem i z basenem. 
Julek Dąbrowski: Ja wakacje chciałbym spędzić nad jakimś ciepłym morzem. 
Alan Tarasewicz: Ja wakacje chciałbym spędzić na plaży. I zaprosiłbym tam 
Mateusza, Filipa, Kubę. 
Tadeusz Misztal: Wakacje chciałbym spędzić w Romanowie. 
Daniel Borawski: Wakacje chciałbym spędzić na morzy jako marynarz. 
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Igor Jarosz:Ja wakacje spędzę u babci. Ale tak naprawdę jakbym mógł to spędziłbym 
je nad morzem. 
Dominika Kruszewicz: Wakacje chciałabym spędzić nad morzem i w parku na 
rolkach.  
Natalia Zalewska: Chciałabym, żeby wakacje były długie i fajne. 
Mateusz Zaremba: Wakacje chciałbym spędzić u babci. Będę tam grał w piłkę. 
Filip Tworkowski: W czasie wakacji chciałbym pojechać nad morze. 
Ola Szmurło: Wakacje chciałabym spędzić nad morzem. 
Karolina Kozłowska: Wakacje chciałabym spędzić nad morzem. Chciałabym w 
czasie wakacji spotkać całą grupę. 
Kasia Gosk: Wakacje spędzę na mojej wiosce. Gdybym mogła kogoś spotkać to 
chciałabym spotkać Królową Śniegu. 
Gabrysia Metelska: Wakacje spędzę z rodzicami i mam nadzieję, że troszkę w 
przedszkolu. 
Julia Girejko: wakacje chciałabym spędzić w Warszawie. 
Patrycja Szczepańska: Wakacje to ja bym chciała spędzić w Augustowie. Będę tam 
chodzić nad jeziorko, będę mogła się bawić, jeździć rowerem do sklepu. 
Kuba Stalenczyk: W czasie wakacji chciałbym się wybrać się w góry, bo tam jest 
piękny widok i fajnie by było się wspinać. 
Gabrysia Weremczuk: Na wakacjach chciałabym rysować. 
Ola Tarasewicz: Wakacje będę spędzała z rodzicami najpierw nad morzem, potem na 
wiosce. 
Natalia Kuc: Wakacje spędzę nad morzem. Będę tam się bawić. 
Marcelina Wróbel: Wakacje to chyba spędzę w Ameryce. Pojadę tam z ciocią do 
sklepu z kucykami Pony. 
Ania Arciszewska: Spędzę wakacje chyba u dziadków. Na razie nie wiem. 

Grupa V 
Marta: Ja chciałabym pojechać nad morze, jechać daleko bardzo i kąpać się i bawić i 
pojechać na plażę, popływać w basenie. 
Norbert Rogowski: Ja chcę pojechać nad morze, pobawić się nad morzem i jeszcze 
pojechać daleko, do Francji. 
Mariusz: Ja bym chciał pojechać do babci i do cioci i to wszystko. 
Pojechać do babci, bawić się w dom 
Julia Rogalska: Chciałabym bawić się, rysować i to wszystko. 
Ola Wilczyńska: Ja chciałabym pojechać nad morze i spotkać ludzi , którzy się kąpają. 
Mateusz Kozub: Ja na wakacjach będę robił jadł będę placuszki i będę się kąpał. 
Wiktor Sadowniczyk: Będę jechał do babci, nad rzekę. Chciałbym spotkać żółwie 
ninja. 
Zofia Bołtuć: Chciałabym pojechać do Giżycka i do Warszawy i na plażę pojechać. 
Dominik Rege: Chciałbym spędzić wakacje nad morzem i zrobić z piasku duży zamek 
i wykopać taką olbrzymią dziurę. Chciałbym spotkać Faraona i Pufcie, taki pociąg i 
HotWheelsy. 
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Kuba Daciuk: Chciałbym spotkać wojownika, żebym mógł z nim walczyć. Chciałbym 
jeszcze pojechać nad morze. 
Mariusz Podwysocki: Chciałbym spotkać Fabiana mojego kolegę, Roksanę moją 
koleżankę, Ustynę moją koleżankę, Ukasza, Patrycję. Chciałbym pojechać tam, gdzie 
jest fontanna. 
Kuba Ciborowski: Chciałem pojechać do babci, się pobawić i na wakacje i nad 
morze, chciałem się tak pokąpać i pograć w piłkę.  

Grupa IV  
To szczególne wypowiedzi najstarszych przedszkolaków na mecie przedszkolnej drogi. 
Co myślą nasi najstarsi wychowankowie na temat czasu spędzonego w przedszkolu? 
 
Olaf Wiszenko: Najfajniej mi było na Dzień Babci. Jeszcze fajnie było, gdy psy 
poznawaliśmy. Jeszcze było fajnie gdy siedzieliśmy za karę na ławce i nie mogliśmy 
się bawić. 
Kuba Aleksiejczuk: Najbardziej utkwił mi w pamięci Dzień Mamy. Też fajne były 
rysowanki, pisanie literek. 
Julek Dąbrowski: W przedszkolu najfajniejsze jest to, że uczymy się, wychodzimy na 
podwórko z panią, z dwoma paniami czasem. I fajne jest to, ze jemy. 
Alan Tarasewicz: Z przedszkola utkwiło mi w pamięci, że można tam się ładnie 
bawić, ładnie rysować, można w ogóle robić wszystko z kolegami, na przykład z Kuba. 
Z wszystkimi można się bawić. 
Tadeusz Misztal: Można się tu uczyć, bawić, rysować.  
Daniel Borawski: W przedszkolu fajne jest to, ze można się uczyć, bawić, grać. 
Można układać puzzle. 
Igor Jarosz: Pamiętam z przedszkola to, że można się uczyć, bawić, grać w różne gry.  
Dominika Kruszewicz: Z przedszkola najbardziej pamiętam to, że się bawiłam z 
koleżankami, że zbierałyśmy żołędzie. 
Natalia Zalewska: W przedszkolu fajne było jak się bawiłam z koleżankami na 
domku. 
Mateusz Zaremba: Ja zapamiętam z przedszkola zabawę w pikę, w chowanego, w 
berka i malowanie. 
Filip Tworkowski: Zapamiętam, że były tu fajne zabawki, fajni koledzy. 
Ola Szmurło: Ja najbardziej zapamiętam, że było fajnie i miałam dużo koleżanek i 
kolegów. Zapamiętam, że były tu kochane panie i fajna grupa. 
Karolina Kozłowska: Z przedszkola będę pamiętać dobre panie, konkursy, koleżanki 
wszystkie. 
Kasia Gosk: W przedszkolu kocham panie i moją koleżankę Gabrysię. 
Gabrysia Metelska: Ja bardzo kocham przedszkole, bo się uczę cały czas wszystkiego 
czego nie rozumiałam. Pamiętam, że „l” nie mówi się jako „r” tylko „l”, bo ma inną 
nazwę. Umiem pisać i czytać, umiem przeliterować. Pamiętam z przedszkola śmieszną 
sytuację kiedy dziewczyny z chłopakami się wygłupiali. Będę wspominała panie, tego 
co panie mnie nauczyły. I będę  zawsze zapamiętywała takie dobre i wspaniałe panie.  
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Julia Girejko: Ja z przedszkola zapamiętam dzieci, panie. 
Patrycja Szczepańska: Najbardziej zapamiętam wszystkie dzieci z przedszkola, panie. 
Pamiętam jak Julia mnie tak oszukiwała, że mnie nie lubiła, a potem mówiła, że 
żartowała. 
Kuba Stalenczyk: Najbardziej będę pamiętać kolegów, panie, koleżanki i całe 
przedszkole. 
Gabrysia Weremczuk: Najbardziej zapamiętam wyjazdy na basen i zabawy z 
koleżankami i kolegami. Zapamiętam też wszystkie panie. 
Ola Tarasewicz: Będę pamiętać na przykład jak były zajęcia, jak byliśmy niektórzy na 
konkursach i jak pani nas przytulała.  
Natalia Kuc: Ja będę pamiętała z przedszkola swoje miłe panie, że były dobre i mnie 
uczyły.  
Marcelina Wróbel: Z przedszkola zapamiętam, że były tam miłe panie i zapamiętam 
jak się nazywały wszystkie, które mnie uczyły. 
Ania Arciszewska: Ja zawsze będę pamiętać, że było miło w tym przedszkolu. Były 
miłe panie, nigdy na nas nie krzyczały. 

Terapeuta Pedagogiczny poleca: 
Kilka rad jak uchronić dziecko od niepowodzeń w pierwszych latach szkolnych. 
 

Przekroczenie progu szkoły to bardzo ważna chwila w życiu dziecka. Ono 
chętnie tam idzie, żądne nowych przygód, wrażeń, przeżycia ciekawej przygody.  

Rodzice pragnął, aby ich pociechom się powiodło. Powszechnie uważa się, że 
powodzenie w nauce szkolnej jest zależne od zdolności. Zdolności natomiast mierzone 
są w oparciu o spostrzegawczość, spryt, zręczność, dobre przyswajanie wiedzy przez 
dzieci.  

W nauce czytania i pisania duże znaczenie stanowi również wymowa. Dzieci 
nieprawidłowo wymawiające poszczególne głoski (na przykład sepleniące) zwykle 
maja kłopoty z pisownią. Istotną sprawę  stanowią warunki wychowania w rodzinie. 
Jeśli dzieci rozumieją potrzeby dziecka, potrafią z nim współpracować, to średnio 
zdolne dziecko może uczyć się bardzo dobrze, a mało zdolne da sobie radę. Brak 
zrozumienia może prowadzić do zaprzepaszczenia nawet wybitnych zdolności dziecka. 
Stąd tak istotne są takie elementy jak: atmosfera domu rodzinnego, kultura rodziców, 
organizacja dnia i miejsce pracy ucznia. 
 
Samodzielne odrabianie pracy domowej. 
Rodzicu, jeśli chcesz aby twoje dziecko odniosło sukces:  
− zapewnij dziecku odpowiednie miejsce do odrabiania lekcji - odpowiednio 

oświetlonego i wyposażonego, miejsca, w którym dziecko znajdzie cisze i spokój 
−  jeśli dziecko uczy się w pokoju, w którym stoi telewizor, zrezygnuj w tym czasie z 

oglądania telewizji 
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− jeśli muzyka pomaga dziecku w nauce, nie zabraniaj mu jej słuchać 
− doradź dziecku, żeby samo spróbowało odrobić pracę domową; jeśli nie potrafi – 

niech poprosi o pomoc kolegę z klasy. Nauczy się w ten sposób, że kłopoty można 
rozwiązać poprzez współpracę. Dopiero, gdy to się nie uda, można mu pomóc 
osobiści (ale nie codziennie!) 

− naucz dziecko właściwej kolejności odrabiania lekcji – powinno zacząć od łatwego 
zadania, potem zająć się najtrudniejszym i na koniec należy wykonać resztę pracy – 
wówczas dziecko nabierze pewności siebie 

− dziecko ma różne lekcje w poszczególnych dniach tygodnia – lekcje odrabia się 
etapami – najpierw należy przeczytać wszystko, potem ćwiczyć, a dzień przed 
zajęciami wystarczy tylko powtórzyć 

− pomóżmy zdecydować dziecku o tym kiedy będzie ono odrabiać lekcje – czy tuż po 
przyjściu ze szkoły, czy po krótkiej przerwie na zabawę; nie może tylko robić tego 
tuż przed pójściem spać lub rano przed wyjściem do szkoły; po ustaleniu godziny 
dopilnuj rodzicu, aby dziecko zaczynało uczyć się 

− jeśli mimo wszelkich starań z twojej strony twoje dziecko nie daje sobie rady w 
czasie odrabiania prac domowych, zgłoś ten fakt wychowawcy 

 
Nauka to ciężka praca, zatem należy pamiętać, ze dziecko potrzebuje 

wypoczynku, odpowiedniej ilości snu, a także czasu na zabawę i rozwijanie 
zainteresowań. Jeśli przesiaduje do późnego wieczora przed telewizorem lub przed 
komputerem, rano budzi się zmęczone, a w szkole nie może się skoncentrować, jest 
osowiałe, ziewa i nieraz zasypia. 

Niepokoją rodziców i nauczycieli również dzieci nadpobudliwe. Każda nowa 
sytuacja na krótko przyciąga ich uwagę. Przepisują z tablicy niekompletne zadania, 
gubią orientacje w czytanym tekście. Są kłótliwe i skłonne do bijatyk. Czasem 
powodem takiego zachowania sa różne dolegliwości takie jak np.: robaczyca, słaby 
wzrok lub słuch, alergie i problemy emocjonalne. 

Są również dzieci zamknięte w sobie, choć na pozór grzeczne, to niestety 
zahamowane w rozwoju, mające kłopoty w nauce. Często wymagania stawiane im 
przez dorosłych okazują się zbyt wysokie. Coraz częściej zdarza się, że rodzice 
posyłają dziecko na mnóstwo dodatkowych zajęć: język angielski, tańce, basen, tylko 
dlatego, że taka panuje moda. W takich sytuacjach dorośli nie liczą się z 
możliwościami dziecka, nie zastanawiają się czy to nie jest dla niego zbyt duże 
obciążenie. Po jakimś czasie, gdy pojawiają się kłopoty w szkole zaczynają się 
doszukiwać problemów wszędzie tylko nie w tym, że dziecko jest za nadto obciążone i 
nie ma chwili wytchnienia. 

Bywa również, że powodem trudności w nauce jest poczucie osamotnienia, 
nieumiejętność zbliżenia się do rówieśników, ani nauczyciela, za czym idzie ogromne 
cierpienie, brak motywacji do nauki. 
 
Pomoc dziecku mającemu problemy 
Rodzicu jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku, jeśli pojawią się problemy: 
− nie stosuj wobec dzieci wymówek i gróźb – te metody nie należą do 

konstruktywnych, nie pomogły jeszcze żadnemu dziecku polubić szkołę i naukę, 
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wręcz odwrotnie; obawa przed niepowodzeniem może być w sytuacji sprawdzianu 
przyczyną niemożności skoncentrowania się i paraliżującego strachu 

− nie wymuszaj dobrych wyników dziecka za wszelką cenę 
− nie wypytuj zbyt często o przebieg lekcji, poczekaj, aż samo zacznie opowiadać, 

uważnie słuchaj jego relacji, własne uwagi i opinie pozostaw na później 
− podejmij próbę wyjaśnienia przyczyn kłopotów szkolnych, wysłuchaj wyjaśnień i 

rozważ wspólne rozwiązanie problemu, 
− zachęcaj dziecko do rozwoju zainteresowań 
− jeśli dziecko źle wymawia słowa – skontaktuj się z logopedą 
− nie zmuszaj dziecka leworęcznego do posługiwania się prawa ręką 
− jeśli sam nie potrafisz pomóc dziecku w rozwiązaniu jego kłopotów, warto 

skorzystać z pomocy specjalistów na przykład z poradni szkolnej, oni pomogą 
ustalić przyczynę i wskażą najlepszy sposób pomocy, czasem winna jest po prostu 
szkoła, sposób prowadzenia lekcji, oceniania, wtedy warto porozmawiać z 
wychowawcą, dyrektorem, ale nie w formie zarzutów i pretensji, lecz życzliwie i z 
troską 

− na terenie szkół organizowane sa zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, które 
pomagają uczniowi przezwyciężyć jego trudności, dlatego warto poddać dziecko 
odpowiedniej terapii wcześnie, jeszcze w klasie zerowej 

− pamiętaj, ze wychowawcze i edukacyjne błędy mogą stworzyć dziecku piekło i 
pozbawić je wszelkich ambicji, doprowadzić do życiowej klęski 

 
Najważniejsze: WSPOMAGAJ DZIECKO MIŁOŚCIĄ 
− jeśli dziecko zaprzecza lub sprzeciwia się Tobie – zatrzymaj się, pomyśl, może to 

nie Ty, ale Ono ma rację 
− dziecko spontanicznie odrzuca przemoc i sztuczność – niech Jego bunt i słowa 

krytyki będą Tobie wskazówką, że idziesz błędną drogą 
− nie ponaglaj dziecka – Ono spełni każdą Twoją prośbę bez pośpiechu i nerwowości 
− jeśli zranisz dziecko słowem, małostkowością lub zdenerwowaniem – miej odwagę 

przyznać się przed Samym Sobą 
− uważnie słuchaj odczuć i spostrzeżeń dziecka, znajdziesz tam tyle świeżości, 

prawdy i uroku młodości, nawet jeśli się z nim nie zgadzasz uszanuj Jego zdanie 
− w chwilach słabości i zwątpienia dziecko potrzebuje Twojej serdeczności 
− nie ,myl spokoju z opieszałością, uroda każdego dziecka jest spokój i umiłowanie 

wolności, te cechy najlepiej charakteryzują Jego działania 
− nie lekceważ problemów dziecka – u ich podstaw tkwi silne poczucie winy za 

wszelkie zło w rodzinie 
− spostrzeżenia i intuicje dziecka na temat ludzi są zadziwiająco trafne, więc 

spokojnie możesz im zaufać 
− wspomagaj dziecko miłością i dobrym słowem, nie naginaj Go i nie krytykuj – Ono 

i tak pójdzie własną droga, drogą tworzenia. 
 

Terapeuta Pedagogiczny 
mgr Urszula Czykwin 
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Popracuj ze mną Mamo, Tato... 
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Pokoloruj rysunek 
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OGŁOSZENIA 
 
Zakończenie roku dzieci sześcioletnich 
Szanowni Państwo, uroczyste zakończenie roku szkolnego dzieci sześcioletnich 
odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 r. (piątek). Bliższych informacji udzielą Państwu 
wychowawczynie grupy IV – panie Grażyna Korobkiewicz i Ewa Pieczyńska. 
 
Przerwa urlopowa 
Przerwa urlopowa w naszym przedszkolu w tym roku będzie miała miejsce w lipcu.  

HUMOR PRZEDSZKOLNY 
 
Ach ta alergia  
Daniel: Wiesz Michał, ja mam uczulenie. 
Michał: A na co? 
Daniel: Na cukierki. 

 
Instynkt macierzyński 
Gabrysia: Proszę Pani, a ja będę miała dzidziusia. 
Pani: Tak? 
Gabrysia: Tak będzie miał na imię Mateusz. 
Pani: Hmm… 
Gabrysia: Będę miała dzidziusia, ale jak mama mi 
pozwoli.  


