Dominika Popławska

„Kolejny rok szkolny już za nami”
W tym roku szkolnym stanęliśmy przed wielkim wyzwaniemtermomodernizacją placówki z przebudową wejścia głównego. Nie był to łatwy czas
dla całej społeczności przedszkolnej, ale efekty zadawalają wszystkich, nawet tych
którzy bardzo narzekali na tempo przedłużających się prac i ciągłe utrudnienia. Warto
było trochę poczekać, by nasze dzieci miały lepsze warunki do codziennego
przebywania w przedszkolu, w którym spędzają cały dzień.
Łazienki dziecięce, w pastelowych kolorach z wymienioną armaturą
są wykonane z dobrych materiałów o wysokich standardach technologicznych.
Otoczenie przedszkola również nabrało innego wyglądu, przede wszystkim zostało
uporządkowane. W przyszłości trzeba zaplanować posadzenie nowych krzewów,
drzewek i rabatek. To wszystko wymaga jeszcze czasu.
W przedszkolu odbyły się dwie duże imprezy o zasięgu miejskim z udziałem
dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych, które były objęte honorowym
patronatem
Prezydenta
Miasta
Białegostoku
oraz
Marszałka
Województwa Podlaskiego przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych i wielu organizacji ochrony przyrody – I edycja Przeglądu
Recytatorskiego Wierszy Marii Konopnickiej (10.03.2011 r) oraz I edycja konkursu
edukacyjno-plastycznego
„Przedszkolaki
kochają
przyrodę”
(17.05.2011).
Reportaże z wydarzeń przedszkolnych znalazły się na stronie Internetowej Urzędu
Miasta Białegostoku, uzyskały pozytywny rozgłos wśród białostockich przedszkoli
oraz placówek z terenów województwa podlaskiego.
Wychowankowie z naszego przedszkola brali bardzo czynny udział w wielu
konkursach, przeglądach, festiwalach na forum miejskim zdobywając liczne nagrody
i wyróżnienia. Prawie wszystkie dzieci miały okazję
w nich uczestniczyć,
by zaprezentować swój talent i zainteresowania, które z wielką pasją
i zaangażowaniem były kierowane przez nauczycieli w poszczególnych grupach.
Wielki sukces odniosła drużyna 6- latków z grupy IV zdobywając I miejsce
na Olimpiadzie Przedszkolnej oraz Rodzice wychowanków wygrywając puchar
za najlepszy doping kibiców olimpijskiej drużyny. Można by było wyliczać mnóstwo
zasług w dziedzinie sztuki, które w naszej placówce kultywuje się od lat.
Dzieci z przedszkola oraz rodzice mięli dużo okazji do integracji,
uczestnicząc w licznych uroczystościach grupowych - Pasowanie na przedszkolaka,
Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, ogólno przedszkolnych - Dzień
Pluszowego Misia, Mikołajki, Bal Choinkowy, Opłatek Przedszkolny, Kiermasz
przedświąteczny, Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka oraz zajęciach otwartych
i zebraniach organizowanych w grupach, których tematyka dotyczyła wprowadzanych
treści zawartych w programie wychowawczym przedszkola. Bardzo dziękuję
Rodzicom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wykazywali zainteresowanie
naszymi małymi uroczystościami, angażowali się w przygotowanie słodkich
poczęstunków dla dzieci, pomoc w wykonaniu strojów, aranżacje muzyczne dla dzieci
uczestniczących w festiwalach i przeglądach piosenek na forum miejskim
i przedszkolnym, uświetniali codzienny pobyt w przedszkolu podarowanymi
słodyczami, zabawkami i środkami do wykonywania remontów, które były bardzo
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potrzebne po termomodernizacji, aby odnowić pomieszczenia. Nie sposób wszystkich
wymienić, ale nasz „Kącik dla rodziców” nigdy nie był pusty i zawsze obfitował
w podziękowania skierowane do Państwa. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, że w tak
trudnych czasach nie zapominacie Państwo o dzieciach z naszej placówki.
Bardzo aktywnie działała w tym roku szkolnym Rada Rodziców,
która interesowała się potrzebami przedszkola podczas termomodernizacji.
Dzięki zorganizowanemu kiermaszowi świątecznemu i środkom finansowym
zakupiliśmy nowe firanki do przedszkola, meble do grupy III oraz nowe zabawki,
klocki i książki do biblioteczek grupowych.
W nowym roku szkolnym planowane jest przeniesienie szatni dziecięcej,
dzięki wykonanej rozbudowie wejścia głównego. W tej chwili odnawiane
są pomieszczenia przyszłej szatni z własnych środków przy dużym zaangażowaniu
konserwatora przedszkola. Zabiegam o zdobycie finansów na wykonanie daszka nad
wejściem głównym oraz podłogi z wykładziny PCV w przyszłej szatni i 3 salach
zabaw. Prawie wszystkie sale zabaw wyposażone są w nowe dywany i meble,
dlatego będę czynić starania by w nowym roku szkolnym grupa IV- 6-latki również
w tym zakresie dołączyła do reszty grup. Potrzeba jeszcze dużo zachodu, by wszystko
funkcjonowało jak najlepiej, by warunki lokalowe i wyposażenie spełniały wymagane
standardy, aby nasze dzieci miały najpiękniej, najlepiej, by czuły się dobrze
i bezpiecznie. Dlatego liczę na tak owocną współpracę z Państwem w dalszych
działaniach. Z wszystkiego się cieszymy- farb, klejów, zabawek , książek, słodyczy...,
bo to trafia bezpośrednio do dzieci i robi się wyłącznie z myślą o ich dobrym
funkcjonowaniu i samopoczuciu w przedszkolu. Spełniany naszą misję zawartą
w koncepcji pracy placówki, której najważniejszym punktem i odniesieniem
jest DOBRO DZIECKA.
Dziękuje Państwu w imieniu swoim oraz wszystkich Pracowników przedszkola
za wspaniałą postawę - wsparcia i zrozumienia w trudniejszych momentach
związanych z termomodernizacją placówki. Teraz możemy powiedzieć opłacało
się czekać, bo przedszkole zyskało, wygląda nowocześnie, przyciąga pastelowymi
kolorami i świeżością. Dzieci są bardzo zadowolone z efektu, dzielą się wrażeniami,
spostrzeżeniami i pewnie doświadczenie jakie zyskały kiedyś zaowocuje, bo dbają
i szanują to co je otacza.
Życzę Państwu oraz Dzieciom udanych, pogodnych i rodzinnych wakacji.
Niech ten czas wypoczynku przyniesie oczekiwany relaks, w otoczeniu pięknej
przyrody i najbliższych osób.
Pragnę również podziękować wszystkim Pracownikom Przedszkola za rok
wytężonej bardzo dobrej współpracy. Oby wakacyjny czas przyniósł to o czym każdy
marzy, by zregenerować swoje siły na tyle, by po wakacjach z pogodą w sercu
i motywacją wrócić do pracy z naszymi Milusińskimi.
opracowanie: Bogusława Czyrska,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku
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NASI PRZYJACIELE ODCHODZĄ DO SZKOŁY
Ten numer „Echo Przedszkola” dedykujemy wszystkim tym, którzy już żegnają
się z przedszkolem, aby rozpocząć nowy etap swojego życia. Oby Wasze wspomnienia
przedszkolne były zawsze najlepsze, najpiękniejsze i najdłużej skrywane w sercu.
Może ktoś z Was zachowa nasze gazetki, a po latach z nostalgią przeczyta swoje
wypowiedzi, na tematy wówczas nurtujące małych przedszkolaków. Będzie to na
pewno wspaniała podróż do przeszłości, do lat przedszkolnych.
Bardzo jest nam smutno
Przedszkole żegnamy
Było nam tu dobrze
Jak w domu u mamy
Dziś ostatni dzień w przedszkolu
Razem się bawimy
A w jesieni tak jak ptaki
W różne strony odlecimy

„Dedykacja dla Przedszkolaka”
Kiedy już będziesz dorosłym człowiekiem,
sięgniesz pamięcią w dzieciństwa świat,
to fotografia niech Ci przypomni
niejedno imię z przedszkolnych lat.
Gdy będziesz sobie tak wspominać
to pomyśl, proszę chwilę dwie
o Paniach, które nauczyły pierwsze
tego co dobre, a co złe.
Nie wstydź się, proszę Przyjacielu,
gdy w Twoim oku błyśnie łza.
Uśmiechnij się do swoich wspomnień
przyjaciół zabaw z dziecięcych lat…
Choć dziwnym może się wydawać
to co powiedzieć teraz chcę:
- Życzę by chwil takich było wiele
nie jedna tylko i nie dwie!
Niech każdy dzień Twojego życia
wciąż nową radość niesie Ci,
ale niech nigdy nie zabraknie
cudownych wspomnień z przedszkolnych dni.
/Bogusława Czyrska/
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WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE:
PRZEDSZKOLNE:
Pan leśniczy w przedszkolu.
W naszym przedszkolu mamy zaszczyt gościć niejednokrotnie znakomitych
gości. Na początku wiosny mieliśmy okazje spotkać się z panem leśniczym
z Nadleśnictwa Dojlidy, który opowiadał nam o wiośnie w lesie. Ukazał nam piękno
leśnego świata dzięki slajdom, które przygotował specjalnie dla nas. Omówił
strój leśnika i podarował nam kolorowani. Zaprosił nas również do nadleśnictwa,
z jego zaproszenia nie omieszkaliśmy nie skorzystać.

Dzień Dziecka
Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w naszym
przedszkolu były obchodzone w Domku Zabaw przy Restauracji
„Biesiadna”. Dzięki uprzejmości Państwa Edyty i Marka
Tworkowskich – właścicieli lokalu, nasi wychowankowie
skorzystali z możliwości zabawy w tym wspaniałym uciech
miejscu. Dzieci i wychowawczynie bawiły się znakomicie.
Po południu na placu przedszkolnym odbyły się zabawy
sportowo – rekreacyjne prowadzone przez wychowawczynie
poszczególnych grup. Dzieci miały do despozycji dmuchany zamek, szczudła.
Rysowały kolorową kredą, rzucały do celu, grały w piłkę, śpiewały swoje ulubione
piosenki przez mikrofon. W tym dniu w przedszkolu było też mnóstwo słodyczy,
popcorn.

Wyjazd do Ponikły
6 czerwca z okazji dnia dziecka wszyscy wychowankowie przedszkola wybrali
się na wycieczkę do gospodarstwa „Orzechówka” w miejscowości Ponikła.
Pobyt dzieci w lesie uświetniły ścieżki edukacyjne prowadzone przez leśniczego
i specjalnie przeszkolone osoby. Dzięki niemu dzieci poznały sosnę - leśną
dziewczynkę i świerk - leśnego chłopczyka, chłodnię w której przechowuje
się sadzonki, mrowisko. Oglądały pokaz multimedialny, poznały eksponaty zwierząt:
jelenia, sarny, bobra, borsuka.
Potem odbył się piknik, w czasie którego dzieci spacerowały po lesie,
jadły kiełbaski z grilla, odpoczywały w cieniu drzew słuchając ulubionych książek
czytanych przez panie nauczycielki.
Do przedszkola wróciliśmy pełni wrażeń, zmęczeni, ale zadowoleni
ze wspólnego wyjazdu.

Uroczystości z okazji Dnia mamy i taty
W każdej grupie przedszkolnej wraz z końcem maja odbyły się uroczystości
z okazji święta rodziców. Wszyscy wychowankowie stanęli na wysokości zadania.
Dzieci przygotowały znakomite uroczystości wypełnione wierszami, tańcami,
piosenkami i życzeniami dla swoich najbliższych. Nie zabrakło również drobnych
upominków przygotowanych przez dzieci i słodkich pyszności , przygotowanych przez
mamy, które uświetniły ich święto.
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Koncert dzieci ze szkoły muzycznej
W naszym przedszkolu wraz z początkiem czerwca mieliśmy okazje na żywo
obejrzeć i wysłuchać koncertu dzieci ze szkoły muzycznej. Wśród wykonawców
byli również absolwenci naszego przedszkola. Wszystkim bardzo podobały się utwory
muzyczne wykonane przez najmłodszych wykonawców. Artyści otrzymali wielkie
brawa i słodkie lizaki.

Przedszkolny Przegląd Wierszy Marii Konopnickiej
w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 w Białymstoku
W związku z Jubileuszem obchodów 100-lecia śmierci pisarki
Marii Konopnickiej w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 w Białymstoku
pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku zorganizowano
Przedszkolny Przegląd Wierszy Marii Konopnickiej, który odbył się 10 marca 2011 r.
Do Przedszkolnego Przeglądu Wierszy Marii Konopnickiej zgłosiło
się 37 dzieci z 19 przedszkoli: PS Nr 81, PS Nr 53, PS Nr73, PS Nr 20, PS Nr 79,
PS Nr 48, PS Nr 45, PS Nr 47, PS Nr 2, PS Nr 8, PS Nr 78, PS Nr 80, PS Nr 82,
PS Nr 76, PS Nr 41, PS Nr 51, PS Nr 58, PS Nr 77 oraz PS z Supraśla.
W spotkaniu literackim uczestniczyli zaproszeni goście: Panie z Filii Nr 7
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Pani Iwona
Zaborowska - metodyk wychowania przedszkolnego, obecni dyrektorzy i nauczyciele
przedszkoli, rodziny zaproszonych przedszkolaków, którzy byli pod wrażeniem
dziecięcych talentów aktorskich oraz pięknych deklamacji wierszy w niełatwym
dla przedszkolaków języku.
Organizatorzy przeglądu zadbali o atmosferę i scenografię, które nawiązywała
do epoki pisarki. Przy filiżance herbaty z samowara okraszonej piękną recytacją
wierszy przez przedszkolnych uczestników przeglądu twórczości dziecięcej
Marii Konopnickiej, mogliśmy poczuć w pełni atmosferę spotkań literackich
z dawnych lat , które służyły propagowaniu kultury literackiej oraz ukazywania piękna
języka polskiego.
Dzięki hojności sponsorów: Prezydenta Miasta Białegostoku, Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „Bistar” w Białymstoku , Państwa Izabeli i Bartosza Kostro,
Cukierni Smakołyk Hubert Borowik, wręczono przedszkolakom pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa w Przeglądzie Wierszy Marii Konopnickiej oraz prezenty - książki
Marii Konopnickiej, artykuły papiernicze.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, zaproszonym gościom za okazane
zainteresowanie i liczny udział w I edycji Przedszkolnego Przeglądu Wierszy
Marii Konopnickiej w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 w Białymstoku.
Organizatorzy:
Dyrektor PS Nr 77 Bogusława Czyrska, Nauczyciele:
Ewa Pieczyńska, Urszula Czykwin, Beata Gudalewska
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I edycja konkursu plastyczno - edukacyjnego „Przedszkolaki kochają
przyrodę” w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 w Białymstoku
„Milsze jest człowiekowi jedno drzewo, które sam zasadził, niż cały ogród
przez innych zasiany”. (Wojciech Bogusławski)
Konkurs plastyczny pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta
Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego
Jarosława Dobrzańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku, Nadleśnictwa Lasów Państwowych Dojlidy oraz Biebrzańskiego
Parku Narodowego był skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat z białostockich
przedszkoli.
Cele konkursu oraz regulamin określał tematykę przyrodniczą :
− popularyzowanie wiedzy przyrodniczej na miarę możliwości percepcyjnych
dzieci, ukierunkowywanie ich obserwacji na wybrane obiekty i zjawiska
oraz piękno otaczającej przyrody
− inicjowanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i postaw proekologicznych
− pobudzanie dzieci do twórczości artystycznej i czerpania z tego satysfakcji
Wpłynęło 160 prac plastycznych wykonanych przez dzieci pod kierunkiem
nauczycieli z białostockich przedszkoli oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ogrodniczkach.
Po obradach komisji konkursowej w dniu 12.05.2011 r w składzie:
Iwonna Zaborowska - metodyk - przewodnicząca Jurry, Katarzyna Nowicka Biebrzański Park Narodowy, Dawid Iwaniuk - Nadleśnictwo Dojlidy,
Maria Litwinowicz - plastyk, Bogusława Czyrska - dyrektor PS Nr 77 przyznano
12 nagród oraz 24 wyróżnień dzieciom w kategoriach wiekowych: 3-latków, 4-latków,
5-latkow, 6-latkow. Dodatkową nagrodę przyznano dzieciom z oddziałów specjalnych
z Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku.
Na uroczystą inaugurację I edycji konkursu plastyczno - edukacyjnego
„Przedszkolaki kochają przyrodę” w dniu 17.05.2011 roku przybyli zaproszeni goście Przedstawiciele honorowych patronatów konkursu plastycznego, sponsorzy
reprezentujący Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białymstoku,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BISTAR” w Białymstoku oraz dyrektorzy,
nauczyciele, rodzice i laureaci z placówek przedszkolnych.
Podczas części edukacyjnej uroczystości wręczenia nagród Pani
Jolanta Kłusewicz organizatorka konkursu przedstawiła pokaz slajdów przyrodniczych
oprawionych muzyką. Żywa reakcja dzieci wskazywała jak bliska jest otaczająca
natura oraz jak ważne jest obcowanie z przyrodą od najmłodszych lat z mądrym
przewodnikiem ukierunkowującym zdobywane wiadomości oraz zainteresowania
światem przyrody.
W części artystycznej przygotowanej przez organizatorki konkursu: Panią
Ninę Dowgier i Panią Jolantę Kłusewicz dzieci 6-latnie z przedszkola zaprezentowały
tańce oraz interpretacje muzyki klasycznej, wskazując w końcowych słowach piosenki,
że należy dbać o drzewa i przyrodę, by czerpać z niej to co najpiękniejsze.
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Następnie odbyło się uroczyste wręczenie
nagród i wyróżnień laureatom konkursu z udziałem
zaproszonych honorowych gości. Dzieci otrzymały
dyplomy oraz publikacje przyrodnicze ufundowane
przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, PTOP
w
Białymstoku
oraz Firmę
„BISTAR”
z
Białegostoku. Wręczono również podziękowania
wszystkim tym, którzy wsparli podjętą przez
przedszkole inicjatywę przyrodniczo- artystyczną.
Uroczystość zakończyła się zaproszeniem
wszystkich uczestników do obejrzenia galerii
powstałej ze wszystkich konkursowych prac
plastycznych oraz poczęstunkiem dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy do galerii Przedszkola Samorządowego Nr 77
w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Rumiankowej 15, gdzie można podziwiać
prace plastyczne małych artystów o tak wrażliwej i wnikliwej w spostrzeżenia
przyrodnicze postawie wobec otaczającej natury.
Organizatorzy konkursu: Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77
w Białymstoku Bogusława Czyrska, , Nauczyciele: mgr Jolanta Kłusewicz,
mgr Nina Dowgier
NAGRODY
1
Ulyana Sushenok

3- latek

PS Nr 50

2

Tomasz Grodzki

3- latek

3

Aleksandra Onoszko

3- latek

4
5
6

Paula Kuc
Urszula Jasik
Patryk Pogorzelski

4- latek
4- latek
4- latek

7
8
9
10
11
12

Zofia Hołubowicz
Agnieszka Chylińska
Wiktoria Cybulska
Weronika Kostro
Weronika Zaczkowska
Patrycja Druć

5- latek
5- latek
5- latek
6- latek
6- latek
6- latek

Punkt Przedszkolny
Nr 1 przy
SP nr 16 w Białymstoku
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Ogrodniczkach
PS Nr 77
PS Nr 79
Punkt Przedszkolny
Nr 1 przy
SP nr 16 w Białymstoku
PS Nr 45
PS Nr 50
PS Nr 76
PS Nr 77
PS Nr 77
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Ogrodniczkach
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WYRÓŻNIENIA
1
Amelia Poluch

3-latek

PS Nr 77

2

Sebastian Nowik

3-latek

PS Nr 29

3

Oliwia Koncewicz

3-latek

Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Ogrodniczkach

4

Nikola Banachowska

3-latek

PS Nr 77

5

Kuba Dzieszuta

3-latek

PS Nr 79

6

Hanna Hrinko

3-latek

PS Nr 51

7

Patryk Dzierka

4-latek

PS Nr 77

8

Ada Wróbel

4-latek

PS Nr 77

9

Martyna Rybołowicz

4-latek

PS Nr 77

10

Anita Kupczyk

4-latek

PS Nr 21

11

Julia Omeliańczuk

4-latek

PS Nr 53

12

Dorota Uszyńska

4-latek

PS Nr 77

13

Magda Płoch

5-latek

PS Nr 21

14

Natalia Kwiatkowska

5-latek

PS Nr 2

15

Iga Stępień

5-latek

PS Nr 56

16

Paulina Andrzejewska

5-latek

PS Nr 77

17

Ola Janczyńska

6-latek

PS Nr 64

18

Magdalena Gidaszewska

6-latek

PS Nr 77

19

Karolina Sadowska

6-latek

PS Nr 77

20

Maja Wojtach

6-latek

21

Jakub Zdrojkowski

6-latek

Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Ogrodniczkach
PS Nr 56

22

Karolina Masłowska

6-latek

PS Nr 77

23

Zofia Pietruczuk

6-latek

PS Nr 29

24

Kamila Ostaszewska

6-latek

PS Nr 79
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„ Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dla tego aby się wznieść,
musimy trzymać się razem”
(Maria Konopnicka)
Słowa serdecznego podziękowania kierujemy do

Pani Izabeli Kostro
Aktywnie działającej przez 4 lata w Radzie Rodziców ,
Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce na potrzeby dzieci uczęszczających
do placówki ,duże zaangażowanie w sprawy przedszkola oraz codzienny optymizm
i tworzenie miłej atmosfery podczas ważnych wydarzeń przedszkolnych
życzą: Dyrektor PS NR 77 Bogusława Czyrska, Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy i Wychowankowie Przedszkola
Słowa serdecznego podziękowania kierujemy do

Państwa Anety i Marcina Kurasz
za podarowanie na rzecz dzieci z naszego przedszkola
maszynki do popcornu i ziaren kukurydzy
Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce na potrzeby dzieci
uczęszczających do placówki
życzą: Dyrektor PS NR 77 Bogusława Czyrska, Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy i Wychowankowie Przedszkola
Słowa serdecznego podziękowania kierujemy do

Państwa Agaty i Rafała Mróz
za wielokrotne obdarowywanie dzieci przedszkolnych słodyczami
i tym samym umilanie pobytu dzieci w przedszkolu
Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce na potrzeby dzieci
uczęszczających do placówki
życzą: Dyrektor PS NR 77 Bogusława Czyrska, Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy i Wychowankowie Przedszkola
Słowa serdecznego podziękowania kierujemy do

Państwa Edyty i Marka Tworkowskich
za przyjęcie kadry i dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 77 w Białymstoku
w Domku Zabaw
oraz zorganizowanie miłej i przyjaznej atmosfery w Dniu Dziecka.
Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce na potrzeby dzieci
uczęszczających do placówki
życzą: Dyrektor PS NR 77 Bogusława Czyrska, Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy i Wychowankowie Przedszkola
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Słowa serdecznego podziękowania kierujemy do
Państwa Katarzyny i Jarosława Pużuk
za obdarowywanie dzieci przedszkolnych słodyczami w Dniu Dziecka
Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce na potrzeby dzieci
uczęszczających do placówki
życzą: Dyrektor PS NR 77 Bogusława Czyrska, Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy i Wychowankowie Przedszkola
Słowa serdecznego podziękowania kierujemy do

Państwa Edyty i Marka Redźko
za obdarowywanie dzieci przedszkolnych kiełbaskami na wyjazd do Ponikły
Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce na potrzeby dzieci
uczęszczających do placówki
życzą: Dyrektor PS NR 77 Bogusława Czyrska, Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy i Wychowankowie Przedszkola
Słowa serdecznego podziękowania kierujemy do

Państwa Czemiel
za obdarowywanie dzieci przedszkolnych balonami z okazji Dnia Dziecka
Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce na potrzeby dzieci
uczęszczających do placówki
życzą: Dyrektor PS NR 77 Bogusława Czyrska, Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy i Wychowankowie Przedszkola

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy wspieracie nasza
działalność, wnosicie ogromny w kład w rozwój naszej placówki i umilanie pobytu
w przedszkolu naszym wychowankom.
Dyrektor PS NR 77 Bogusława Czyrska, Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy i
Wychowankowie Przedszkola
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JAKIE JEST PRZEDSZKOLE
PO REMONCIE ???
Grupa I
Nikola Banachowska: W naszej sali są drzwi
w łazience, ale chłopcy i tak patrzą.
Maciej Iwaniuk: Dzisiaj w sali są niebieskie leżaki.
Natalia Konikowska: Kiedyś były takie sznurowane i drewniane leżaki,
i dziury w nich były.
Filip Bernart: (te nowe leżaki) My je tylko wypożyczyliśmy od pana Janka.
„piniendze” musieliśmy mu dać za te leżaki.
Bartosz Gabrel: Kiedyś nie mogliśmy bawić się na całym placu, bo stały płytki.
Filip Bernart: I chodził pan Janek i inne „pany”, oni szpachlowali.
Bartosz Walesieniuk: I malowali na żółto.
Maciej Iwaniuk: Czarny piach przywozili, tylko czarny, taki specjalny do trawy.
Jakub Smolej: Teraz wejście do przedszkola to wygląda, że jest dużo szybek.
W przedszkolu lubię najbardziej bawić się w berka.
Filip Bernart: Można się schować i poszukać.
Milena Wilczewska: Ja to lubię bawić się w drabinkę.

Grupa II
Abramowicz Mateusz: Bardzo mi się podoba.
Andrysewicz Izabela: Ładnie jest w naszym przedszkolu.
Bagilcz Martyna: Ściany są nowe i okna.
Olaf Barcewicz: I nawet łazienki są nowe, i jest lustro.
Czemiel Ola: Bardzo mi się podoba, że mamy nowe, ładne drzwi i dużo okien
na wejściu.
Dziaduła Albert: Tak, jest ładnie.
Denisiuk Piotr: I nawet jest czysto i cicho teraz w przedszkolu.
Dworakowski Piotr: Jest bardzo ładnie, bo pan Janek pomalował ściany na ładne
kolory.
Gołaszewski Damian: jest ładnie i czysto.
Konopka Damian: I ściany są nowe i okna.
Kuc Paulina: Wszystko jest ładne w naszym przedszkolu, wygląda jak nowe.
Misztal Zofia: Ładnie jest, bo jest czysto.
Hołownia Kacper: Nowe są ściany i w ogóle jest ładnie, chociaż nie ma jeszcze
wszędzie trawy.
Kondraciuk Wiktoria: Bardzo podoba mi się nowe przedszkole, jest ładnie i czysto.
Kowalko Jakub: Nie ma jeszcze trawnika, ale wszystko jest ładne.
Kucharczyk Ola: Bardzo lubię chodzić do nowego przedszkola.
Masłowski Aleksander: W nowym przedszkolu jest czysto i cicho.
Mystkowska Ola: Nasze przedszkole jest ładne i czyste, są nowe ściany.
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Perner Patrycja: Bardzo ładnie jest po remoncie.
Mróz Maciej: Po remoncie są ładne drzwi i łazienki.
Ptaszyński Maciej: W łazienkach mamy nowe lustra, i takie półeczki na szczotki do
zębów.
Romanowska Zosia: Mamy w ładnej łazience ręczniki.
Sawicki Mateusz: I juz nie ma wiertarek i jest cicho.
Stasiewicz Kinga: W całym przedszkolu pan Janek pomalował ładnie ściany.
Szydłowski Maciej; Bardzo ładnie jest w naszym przedszkolu.
Uszyńska Dorotka: I mamy nowy chodnik, po którym można chodzić, bo po trawie to
już nie, zanim nie wyrośnie.
Wolański Sebastian: Bardzo mi się podoba.
Wróbel Ada: Ładnie jest w naszym nowym przedszkolu.
Żuk Michał: Jest czysto i ładnie.

Grupa III
Biełaszuk Wiktor: Ściany są nowe i czyste, chociaż już ktoś zrobił dziurę.
Celary Wiktoria: Podoba mi się bo są kolorowe ściany.
Fiłończuk Gabriela: Ładne są nowe okna.
Dzierka Patryk: Ładnie jest w przedszkolu są nowe ściany i drzwi i łazienki.
Anna Gierasimiuk: Jest przytulnie i miło. Są nowe meble.
Halicki Beniamin: Nowe przedszkole jest super.
Wiktoria Hryniewicka: Ładnie jest i miło, podoba mi się.
Tomasz Jakubowski: To panowie robili przedszkole i mamy teraz ładnie.
Stella Jankowska: Podoba mi się.
Oskar Jarząbek: Jest teraz inaczej, miło i przyjemnie w tych nowych ścianach.
Kinga Kurstak: Bardzo mi się podoba po tym remoncie, że już jest czysto i cicho.
Stefan Łuka: Ładnie jest.
Maja Małachowska: Bardzo mi się podoba, że są ładne ściany i łazienki. Mamy
nowe meble, są ładne i kolorowe.
Maria Mikołajczyk: W przedszkolu jest teraz ładnie i przytulnie, mamy ładne ściany
i drzwi i łazienki też.
Szymon Motkowski: My pomagaliśmy panu Jankowi te podłogi podklejać. I ściana
ma dziurę ale się zrobi.
Katarzyna Mróz: Bardzo jest ładnie, lubię nasze przedszkole.
Maria Paciorek: Bardzo mi się podoba jak wygląda przedszkole.
Dominika Popławska: Ładnie jest w naszym przedszkolu, bardzo mi się tu podoba.
Martyna Rybołowicz: Ładnie jest, no tak. Są czyste ściany, zielone i łazienki i lustro
w łazience.
Maria Skórzecka: Bardzo miło jest teraz i przytulnie.
Hubert Stocki: Ładnie jest, już prawie nie pamiętam jak wyglądało przedszkole
sprzed remontu.
Kewin Tworkowski: Jest bardzo ładnie i czysto.
Oskar Urban: Tak mi się podoba też.
Michał Zakrzewski: Ściany są ładne i czyste.
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Grupa IV
Abramowicz Paweł: Nowe przedszkole jest bardzo
ładne, ładne są łazienki nowe drzwi.
Andrzejewska Paulina: Bardzo podoba mi się nowe
przedszkole, szkoda, że już musze je opuszczać. Będę
bardzo tęskniła za paniami z przedszkola i dziećmi.
Fuks Kacper: W przedszkolu są nowe drzwi, jest ładnie.
Gidaszewska Magdalena: Bardzo podoba mi się
przedszkole, jest ładnie.
Horodeński Adrian: Ściany są ładne i nowe i okna też.
Julia Kołodziejczyk: Bardzo ładnie jest w naszym
przedszkolu.
Weronika Kostro: Po remoncie jest czysto i ładnie.
Kacper Kozłowski: Bardzo podoba mi się przedszkole
po remoncie, bo jest ładne i czyste i nowe.
Aleksandra Kraśnicka: Okna są nowe i ładne. Szkoda, że już trzeba opuszczać
przedszkole.
Weronika Kurasz: Bardzo lubię nasze przedszkole. I jest ładne teraz po tym
remoncie.
Kuba Leszczyński: Bardzo podoba mi się wejście do naszego przedszkola i te schody.
Karolina Masłowska: Remont bardzo zmienił nasze przedszkole. Jest inaczej.
Mariusz Obuchowski: Bardzo podoba mi się w przedszkolu. Będę tęsknił za naszymi
kolegami.
Amelia Olszyńska: W naszym przedszkolu po remoncie jest czysto i schludnie, bardzo
mi się podoba.
Anita Pużuk: Ładne są ściany i chodniczki wokół przedszkola.
Karolina Sadowska: Ja bardzo lubię nasze przedszkole, będę za nim bardzo tęskniła.
Mateusz Stalenczyk: Nasze przedszkole teraz jest
bardzo ładne.
Bartosz Szelengowicz: Przedszkole po remoncie
wygląda inaczej, lepiej.
Michał Wilimas: Bardzo mi się podoba
przedszkole.
Weronika Wojciechowska: Lubię nasze
przedszkole i podoba mi się po remoncie.
Wojtkowski Piotr: Będę tęsknił za naszym
przedszkolem, zwłaszcza kiedy jest takie ładne po
remoncie.
Zaczkowska Weronika: Ładnie jest w naszym
przedszkolu.
Patryk Zadykowicz: Nasze przedszkole jest teraz
bardzo ładne, ściany i drzwi, i plac dookoła.
Weronika Żuk: Podobają mi się kółka na
przedszkolu.
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Grupa V
Oliwia Banachowska: Nareszcie, możemy wchodzić dużymi drzwiami.
Gabriela Bernart: Ładne są ściany i trawa już prawie urosła.
Zofia Choromańska: Mamy ładne nowe okna i takie ładne firanki.
Mateusz Cieśliński: Wszystko mi się podoba, fajnie jest.
Michał Hojna: Ładne są ściany i okna i drzwi. Podoba mi się.
Jakub Jackowski: Tak jest czysto i cicho.
Filip Jankowski: Ładne są kółka i ściany przedszkola.
Kacper Kirejczuk: Mamy ładne szklane drzwi i takie schody na dół.
Katarzyna Kort: Ładnie jest w przedszkolu. Podoba mi się.
Kinga Kuźma: Trawniki mi się podobają i firanki.
Jagoda Mazurek: Bardzo mi się podoba w naszym przedszkolu. Lubię tu być bo są
nowe ściany.
Julia Mazurek: I też mamy nowe okna i firanki.
Aleksandra Milewska: Nowe doniczki są w sali.
Adrian Nieciecki: Mamy już duży plac zabaw, bo trawa już prawie wyrosła.
Katarzyna Pogorzelska: I jest ładnie.
Michalina Ptaszyńska: Bardzo jest miło w przedszkolu po remoncie.
Izabela Rutkowska: Bardzo mi się podoba przedszkole.
Katarzyna Sochoń: Ładne są ściany i płot.
Amelia Szumowska: Bardzo mi się podoba po tym remoncie, wszystko mi się podoba.
Milena Wierzbicka: Jest miło i przytulnie, ładne ściany.

„Latem”
Latem tyle jest uciechy
wśród świeżej zieleni
w lesie sarna, w stawie ryba
a my opaleni.
Zaś w ogrodzie tyle kwiatów:
róże, maki i piwonie.
Kiedy długo deszczu nie ma
sami dbamy o nie.
Gdy brakuje bardzo wody
wtedy ziemia o nią prosi,
więc biegamy z konewkami
po ogrodzie cioci Gosi.
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GRUPA I
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie bieżącego
roku szkolnego. Dla wszystkich naszych wychowanków był
to rok pełen wrażeń związanych z nową sytuacją życiową
czyli rozpoczęciem edukacji przedszkolnej. W tym okresie
dzieci nauczyły się wielu rzeczy śpiewać nowe piosenki,
recytować wiersze. Poznały nowe zabawy, reguły zachowania w społeczności
przedszkolnej. Wielu spośród naszych wychowanków znacznie poprawiło umiejętność
mówienia, wyrażania własnych emocji, zgłębiania własnych potrzeb. W czasie roku
szkolnego dzieci rozwijały własne talenty, zarówno w trakcie zajęć edukacyjnych jak
również biorąc udział w konkursach plastycznych.
Grupa najmłodszych dzieci dopiero rozpoczyna wdrażać się w świat kulturalno
rekreacyjny a zatem pod koniec roku szkolnego zaczęliśmy bywać w domku zabaw,
wyjechaliśmy również na wycieczkę do lasu, w trakcie której integrowaliśmy się z całą
gawiedzią przedszkolną. Braliśmy udział w comiesięcznych spotkaniach
czwartkowych na których zapraszano artystów z Filharmonii i Opery Podlaskiej,
a także Dziecięce teatrzyki. Wzięliśmy udział w spotkaniu z panem leśniczym, pokazie
slajdów zorganizowanych przez Panią Jolantę Kłusewicz, a także we wszystkich
imprezach kulturalnych na terenie naszej placówki. Sami byliśmy również
organizatorami imprez. Zorganizowaliśmy pasowanie przedszkolaka, spotkanie
dla babć i dziadków, dzień mamy i taty.
W przyszłym roku szkolnym nasi wychowankowie nie będą już najmłodszymi
dziećmi w naszej placówce. Mamy nadzieję, że po wakacjach, pełni wrażeń,
ochoczo będziemy zgłębiać kolejne tajniki naszej przedszkolnej przygody.
Wychowawczynie grupy I: Beata Gudalewska,
Iwonna Zaborowska, dyr. Bogusława Czyrska

Grupa II
Rok szkolny dobiega już końca. Był to dla naszych wychowanków rok pełen
nowych wrażeń i doświadczeń. W mijającym roku szkolnym nasze dzieci wzięły udział
w licznych wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie naszego
przedszkola, jak i poza nim. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki do lasu, braliśmy udział
w pikniku z okazji dnia dziecka. Poznaliśmy wiele nowych zabaw, piosenek i wierszy.
Był to rok zawierania nowych przyjaźni. Nasi wychowankowie byli organizatorami
licznych imprez kulturalnych na terenie przedszkola. Współtworzyliśmy uroczystości z
okazji dnia babci i dziadka, mamy i taty. Mieliśmy okazję wystawiać przedstawienie
jasełkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia.
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Zbliża się czas wakacyjnych podróży, wrażeń. Mamy nadzieję, że po wakacjach
spotkamy się w tym samym komplecie starsi, bardziej dojrzali będziemy kroczyć nasza
przedszkolną drogą.
Udział naszych wychowanków w konkursach w okresie II półrocza roku
szkolnego:
− Wiersze Marii Konopnickiej: Patrycja Perner, Piotr Dworakowski, Piotr Denysiuk
− Dzieciaki lubią zwierzaki: Piotr Denysiuk
− Skrzydlaci przyjaciele: Olaf Barcewicz, Ola Mystkowska
− Bajka w literaturze dziecięcej: Kinga Stasiewicz, Damian Konopka
− Kochamy zwierzęta: Zosia Romanowska, Paulina Kuc, Ada Wróbel,
Maciej Szydłowski, Dorota Uszyńska, Wiktoria Kondraciuk,
− Na skrzydłach owadów: Ada Wróbel, Paulina Kuc, Iza Andrysewicz,
Zosia Romanowska, Martyna Bagilcz, Patrycja Perner
W tym miejscu chcemy złożyć szczególne podziękowania wszystkim tym
z Państwa, którzy przyczyniliście się do współpracy z naszą grupą. Państwa pomoc
jest nieoceniona i zawsze mile przyjmowana przez naszych wychowanków.
Wychowawczynie grupy II: Alicja Szczepńska, Grażyna Korobkiewicz

GRUPA III
W mijającym roku szkolnym grupa III liczyła 25 dzieci. Od początku roku
szkolnego aż do końca pracowaliśmy, bawiliśmy się, a wszystko po to by rozwijać
i kształtować swoje umiejętności, talenty, zainteresowania.
Braliśmy udział w licznych zabawach, imprezach, wydarzeniach kulturalnych
organizowanych zarówno na terenie naszego przedszkola, jak i poza nim. Sami
byliśmy organizatorami licznych wydarzeń przedszkolnych takich jak Mikołajki,
przedstawienie bożonarodzeniowe uroczystość z okazji dnia babci i dziadka,
uroczystość z okazji dnia mamy i taty, czy Przegląd wierszy Marii Konopnickiej.
Wzięliśmy udział w czwartkowych spotkaniach kulturalnych, na których gościliśmy
artystów filharmoników i aktorów teatrzyków dziecięcych. Wzięliśmy udział
w spotkaniach z panem leśniczym, pokazach slajdów, panią z towarzystwa ochrony
przyrody. Nasi rodzice mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach na zajęciach
otwartych, na których mogli zaobserwować postępy swoich pociech, a także ich udział
w życiu przedszkolnym grupy. Jedne z zajęć przeprowadziła mama Wiktorii
Hryniewickiej, która wprowadziła nas kolejny raz w świat doświadczeń chemicznych,
dzięki temu zrodziła się nasza wspólna książeczka.
Braliśmy udział w sprzątaniu ziemi, zbieraniu baterii. Wielokrotnie
odwiedziliśmy miejsca związane z rozpowszechnianiem kultury i sztuki wybraliśmy
się do księgarni, filharmonii, muzeum wojska. Wzięliśmy udział w wycieczkach
do lasu.
W czasie roku szkolnego nasi wychowankowie wzięli udział w ponad
dwudziestu konkursach w tym w konkursach plastycznych, muzycznych
i recytatorskich. Dzieci zdobyły liczne wyróżnienia, nagrody. Rozwijały swoje
zainteresowania i talenty w rożnych dziedzinach.
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Bawiły się i pracowały nad kształtowaniem umiejętności współżycia w grupie,
autoprezentacji, umiejętności manualnych, matematycznych, językowych.
W ciągu roku szkolnego w naszej grupie zawiązało się wiele nowych przyjaźni,
przetrwały również te stare trwające od wielu miesięcy, a nawet lat.
Koniec roku szkolnego zbliża się nieubłaganie szybko, a wraz z nim ostatnie
chwile spędzone w przedszkolu dla kilkorga naszych przyjaciół w grupie. Od września
nowy rok szkolny w szkole rozpoczną Maria Skórzecka, Beniamin Halicki, Stella
Jankowska, Wiktoria Celary, Katarzyna Mróz, Maria Paciorek, Maria Mikołajczyk,
Dominika Popławska. Nasi kochani przyjaciele pozostaniecie w naszych sercach
na długie lata jako wielkie indywidualności, ludzie o wspaniałych sercach, wrażliwi
towarzysze wspólnych zajęć i zabaw. Życzymy Wam samych sukcesów na Waszej
nowej drodze życiowej. Zatrzymajcie się na chwilę wśród swoich codziennych zajęć
i wspomnijcie czasem lata przedszkolne.
Wychowawczynie grupy III: Ewa Pieczyńska, Urszula Czykwin

GRUPA IV
II półrocze w grupie najstarszych przedszkolaków obfitowało w wiele
wydarzeń, twórczą pracę zarówno pań jak dla naszych wychowanków.
Harmonogram wydarzeń w grupie dzieci sześcioletnich
− 15. 03 –SPOTKANIE RODZINNE – montaż słowno – muzyczny, zajęcia otwarte
dla rodziców
− 2. 04 – udział dzieci w olimpijce przedszkolnej na poziomie miejskim – zajęcie I
miejsca (dzieci otrzymały puchar, nagrody indywidualne i dla grupy, rodzice –
statuetkę za najlepsze kibicowanie)
− 20. 04 - wycieczka do szkoły podstawowej nr 44 w Białymstoku – udział w festynie
świątecznym, prezentacja programu taneczno – wokalnego przez naszych
przedszkolaków z grupy IV
− 25. 04 – występy w Przedszkolu Samorządowym nr 79 na Konwaliowej – montaż
taneczno – muzyczny w wykonaniu naszych wychowanków
− 14. 04 – Paulina Andrzejewska brała udział w konkursie „Piosenki o wiośnie”
− 11. 05 – miała miejsce wycieczka autokarowa do Czarnej Białostockiej, odbyło się
tam spotkanie z pracownikami Lasów Państwowych, oglądanie i śledzenie etapów
pozyskiwania nasion w wyłuszczarni nasion, obserwacja w szkółce leśnej w trakcie
zajęć w terenie „Od nasionka do drzewka”
− 17. 05 - udział dzieci w rozstrzygnięciu konkursu edukacyjno – plastycznego
„Przedszkolaki kochają przyrodę|”, występy taneczno – wokalne
− 18. 05 – oglądanie pokazu przeźroczy przyrodniczych dotyczących wiosny (kwiaty,
ptaki, ssaki, owady) na zasadzie prezentacji muzyczno – obrazowej
− 20. 05 – współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 79- dzieci z tego
przedszkola brały udział w prezentacji muzycznej, przeźroczy przygotowanych
przez Jolantę Kłusewicz, autorstwa S. Kusewicz
− 26. 05 – uroczystość z okazji dnia matki rozpoczęta pokazem przyrodniczym oraz
udziałem dzieci z naszej grupy – montaż słowno – muzyczny
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− 31. 05 – udział w dekorowaniu przedszkola, zabawy muzyczno – rytmiczne na
powietrzu, prezentacje muzyczne grup
− 1. 06 – gry i zabawy w „Domku zabaw|” przy Restauracji „Biesiadna”, zabawy na
placu zabaw przy restauracji
− 2. 06 – wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego: pasowanie na rycerza, szukanie
skarbów, układanie puzzli
− 3. 06 - udział dzieci w grach i zabawach sportowych
W bieżącym roku szkolnym nasi wychowankowie zdobyli liczne nagrody i
wyróżnienia w konkursach plastycznych.
Koniec roku szkolnego to czas kiedy rozstaniemy się z naszymi
wychowankami, pójdą oni do szkoły, ażeby tam rozwijać swoje umiejętności i talenty.
Życzymy Wam dalszych sukcesów w kreowaniu własnej osoby.
Wychowawczynie grupy IV: Jolanta Kłusewicz, Nina Dowgier

GRUPA V
Czas wakacji zbliża się nieuchronnie. Za nami rok żmudnej pracy, nieustannych
przygotowań do podjęcia obowiązku szkolnego, ale również miłych chwil spędzonych
w trakcie zabaw w towarzystwie przyjaciół z przedszkola.
Ten rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych w naszej grupie.
Mieliśmy okazję spędzić miło czas w księgarni, gdzie dowiedzieliśmy się genezy
powstania pisma i książek, oglądaliśmy różne pozycje, a na koniec otrzymaliśmy
upominki od pań w postaci prezentów – książeczek. Byliśmy uczestnikami wycieczki
do muzeum wojska, gdzie poznaliśmy naocznie i namacalnie wiele rodzajów broni,
ujrzeliśmy makiety zamków. Wzięliśmy na koniec udział w konkursie plastycznym
przygotowanym przez muzeum. Dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do lasu. Za pierwszym
razem mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych „Od ziarenka
do drzewa” w Nadleśnictwie Czarna Białostocka. Oglądaliśmy tam procesy
zachodzące w wyłuszczarni nasion, spacerowaliśmy po lesie, widzieliśmy również
szkółkę drzewek. Następnym razem odwiedziliśmy gospodarstwo „Orzechówka”
w miejscowości Ponikła. Tam razem z naszymi przyjaciółmi z całego przedszkola
uczestniczyliśmy w ścieżkach edukacyjnych, pokazie multimedialnym, a także
w pikniku z kiełbaskami.
W ciągu roku wielokrotnie braliśmy udział w konkursach plastycznych,
na których zdobywaliśmy liczne wyróżnienia. Uczestniczyliśmy w audycjach
muzycznych filharmoników podlaskich, przedstawieniach teatralnych organizowanych
w naszym przedszkolu. Wyjeżdżaliśmy również na przedstawienie
„Królewna Śnieżka” do Filharmonii.
W tym roku szkolnym braliśmy udział w organizowanych na terenie
przedszkola uroczystościach, również my organizowaliśmy uroczystości z okazji dnia
babci i dziadka, z okazji dnia mamy i taty, jasełka.
Wakacje przed nami. Dla części spośród naszych wychowanków to ostatnie lato
przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego. Życzymy Wam zatem miłego wypoczynku
i sukcesów na dalszej drodze edukacyjnej.
Wychowawczynie grupy V: Helena Karłuk, Dorota Wiśniewska
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Popracuj ze mną mamo, tato….
Pokoloruj rysunek.
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Połącz liniami piłki ze skakankami.
Powiedz czego jest więcej - piłek czy skakanek. Pokoloruj piłki.
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Policz motyle na łące. Pokoloruj pięknie rysunek.
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Który kłębek wełny dla którego kota?
Dopasuj je według wielkościom większy kot, tym większy kłębek powinien dostać.
Na koniec cały obrazek pokoloruj.
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WAKACYJNE PRZYGODY
"Wakacje" J. Hockuba
Już czerwiec otwiera lata bramy,
a tam czeka na nas las:
w chłodnym mroku lśnią słońca polany
i strumyk na kamykach gra.
Już czeka piaszczysta plaża
i morskiej wody smak.
Czekają nas dalekie drogi
i bujna zieleń łąki,
po prostu - cały świat!
Tam będzie czas posłuchać,
jak szumią trawy,
zobaczyć, gdzie śpi ptak.
I odkryć nie znane dotąd sprawy milczenie stawu, zapachy ziemi,
tańczący, wolny wiatr...
Dzieciom z Przedszkola życzymy słonecznych, pełnych przygód,
bajecznych wakacji spędzonych z Rodzicami , rodzeństwem i przyjaciółmi
w wymarzonym miejscu , w otoczeniu pięknej przyrody.
Z wakacyjnymi pozdrowieniami - Panie z przedszkola

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:
papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp.
Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Urszuli Czykwin
Przedszkole Samorządowe Nr 77
15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15
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