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Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne,
przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć
się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą
sobie z porażkami.
Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych
dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki
do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu
dorosłego człowieka.
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania
swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje
zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku
zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą
wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie
otaczają opieką wszystkie dzieci.
Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność
atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw
i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują
innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle
doskonaląc swoje umiejętności.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby
i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice
są naszymi partnerami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy
naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której
dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
Nasze przedszkole jest dobrze wyposażone i kolorowe. Ciągle doskonalimy swoją
bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce
dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe
dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku
lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia
działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.
Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym
przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny
i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
C. D. N.
Bogusława Czyrska
Dyrektor Przedszkola
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Dzień Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu
"Bukiet jesiennych słoneczników"

Bukiet jesiennych słoneczników
Przynoszę Tobie na pożegnanie lata
Słoneczniki kwitnął słońcem,
Otulone lwią grzywą i ciepło wrześniowe mruczą przyjaźnie
Z wielką odwaga zwracają się w stronę słońca.
Zapisują na płatkach ludzki uśmiechy,
Zamykając w małych, czarnych ziarenkach:
Czar nocy letnich, piękno młodzieńczych wspomnień,
Garść marzeń, nieco złudzeń
I powiew orzeźwiającego wiatru…
niech Twoje Jesienne słoneczniki,
Rozkwitnął marzeniami,
rozsypią ziarenka szczęścia, zamknięte w małych łupinkach,
By z kroplami porannej rosy,
Spaść na chodniki codziennych spraw i tęsknot,
Spełniając wszystkie ciche sny i najskrytsze życzenia.
Z osobistą dedykacją oraz bukietem słoneczników o zapachu wszystkich kwiatów
Pracownikom, Wychowankom oraz Wszystkim Przyjaciołom
Przedszkola Samorządowego nr 77 w Białymstoku
w tym szczególnym Dniu Edukacji Narodowej
Bogusława Czyrska
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Drodzy Pracownicy Przedszkola Samorządowego nr 77
w Białymstoku,

Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie
nas pozbawić. W podziękowaniu,
za trudną prace i wskazanie
właściwej drogi życzymy dużo
wytrwałości, sukcesów zawodowych
jak również uśmiechu każdego dnia...
Rodzice i Wychowankowie przedszkola.
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GRUPA I
Wrzesień był miesiącem, kiedy poznawaliśmy siebie
i swoje przedszkole. Uczyliśmy się, że wszystko tu ma swoje
miejsce (klocki mieszkają w kąciku klocków, samochody
w kąciku samochodów, lale w kąciku lal, gry i układanki w kąciku układanek).
Poznawaliśmy swoje imiona, reagowaliśmy na swoje imiona i nazwiska, nazywaliśmy
swoje części ciała. Wszyscy jesteśmy podobni. Potem poznawaliśmy kolor zielony wszędzie szukaliśmy „zielonego” - w sali, zabawkach, w ubraniach, za oknem.
Bawiliśmy się w tworzenie tego koloru. Mieszaliśmy żółty z niebieskim, a potem
malowaliśmy koła. Uczyliśmy się tworzyć „koło” i „pociąg” - musieliśmy szybko się
ustawiać. Wcale nie było to łatwe. Kleiliśmy koła małe i duże z zielonych pasków
papieru. Tańczyliśmy z zielonymi szarfami.
Później udaliśmy się do sadu, gdzie rosły jabłonie, grusze i śliwy.
Nauczyliśmy się piosenki pt. „Grusza”. Rozpoznawaliśmy owoce po smaku, dotyku,
takie same dobieraliśmy w pary. Nasza pani przyniosła nam dużo owoców,
również te które rosną daleko (granat, ananas, nektarynki i winogrona).
Spośród wielu owoców trzeba było wybrać te, które rosną w sadzie (jabłka, gruszki,
śliwki). Dowiedzieliśmy się, że z owoców można układać obrazy,
które potem zjadaliśmy. Owoce można kroić. Sprawdzaliśmy, co jest w środku
każdego z nich. To była fajna zabawa. Malowaliśmy owoce plasteliną, rysowaliśmy
je po śladzie, wyklejaliśmy bibułą, próbowaliśmy je wycinać, a nawet układaliśmy
owocowe rytmy. To było trudne, ale najbardziej podobało się nam odczytywanie
rytmów owocowych.. Nauczyliśmy się wiersza pt. „Jesień” Władysława
Broniewskiego. Potrafimy już rozpoznać i nazwać owoce, określić ich kolor, wielkość.
W naszej sali na stolikach pojawił się wrzos. to znak, że będziemy rozmawiać o lesie.
Ciekawe czego się dowiemy i co ciekawego nas spotka?
Wychowawczynie grupy I: Jolanta Kłusewicz, Bogusława Czyrska, Iwonna
Zaborowska
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GRUPA II
Wrzesień w grupie II dzieci powitały w gronie nowych kolegów i koleżanek,
a także nowej pani wychowawczyni - Heleny Karłuk.
Już nie maluchy, ale jeszcze nie starszaki - czterolatki
znakomicie bawią się, pracują w nowej sali. Swój czas nasi
wychowankowie spędzają uczestnicząc w zorganizowanych zabawach
dydaktycznych, pląsach, śpiewie, tańcu. Wrzesień poświęcony
był tematyce powrotu z wakacji, a także bezpieczeństwie na drodze
do przedszkola, w czasie zabaw na placu przedszkolnym i w sali
przedszkolnej, a także tematyce rozpoczynającej się jesieni.
Czterolatki wykonały liczne prace plastyczne, w tym
na konkurs: „Czary Pani Jesieni”, nauczyły się wierszy i piosenek
o tematyce jesiennej, uczestniczyły w dwóch przedstawieniach teatru dziecięcego
„Co nieco”, przygotowywały samodzielnie sałatkę owocową.
Nasi wychowankowie od października uczestniczą w zajęciach dodatkowych
zaproponowanych przez przedszkole: mażoretki i taniec marszowy, język angielski,
religia prawosławna.
Wychowawczynie grupy II: Helena Karłuk, Beata Gudalewska

GRUPA V
Wrzesień w grupie V powitały panie Alicja Szczepańska i Nina Dowgier.
Grupę tworzą dzieci licznie przybyłe z nowych rodzin. Są to cztero i pięciolatki,
które na początku nieco zagubione już powoli odnalazły się w nowej dla nich sytuacji.
Wrzesień minął pod hasłem poznawania zasad panujących w przedszkolu,
rozkładu zajęć w ciągu dnia, poznawania pomieszczeń w placówce. W trakcie zajęć
dydaktycznych dzieci zdobyły wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa na
drodze i w czasie zabaw w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym. Dzieci poznawały
wiadomości związane ze zmiana pór roku. Nauczyły się piosenek i wierszy o tematyce
jesiennej.
Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w następujących
zajęciach dodatkowych na terenie naszej placówki: mażoretki i taniec marszowy, język
angielski, rytmika.
Dzieci zawiązały już pierwsze przyjaźnie, poznały nowe otoczenie,
zaprzyjaźniły się z paniami. Starają się być samodzielne podczas wykonywania
różnych prac związanych z samoobsługą, jedzeniem czynnościami w toalecie.
Samodzielnie jedzą. Chętnie biorą udział w zajęciach dydaktycznych, spektaklach
teatralnych artystów "Co nieco", zabawach na świeżym powietrzu.
Wychowawczynie grupy V: Nina Dowgier, Alicja Szczepańska
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GRUPA IV
Nowy rok szkolny w grupie IV rozpoczęliśmy w nieco zmienionym składzie.
Kilkoro spośród naszych wychowanków opuściło mury przedszkola, by rozpocząć
edukację szkolną, do naszej grupy dołączyli dawni wychowankowie grupy V.
Grupa IV w tym roku liczy sobie 27 wychowanków.
Nasze przedszkolaki - już najstarsze spośród wszystkich dzieci w przedszkolu
rozpoczęły rok szkolny bardzo pracowicie. Mianowicie od początku września trwały
przygotowania do zorganizowania uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Śpiewały, odtwarzały z pamięci poznane juz tańce, a także nauczyły się nowych.
W trakcie zajęć edukacyjnych starszaki poznawały wiadomości z zakresu zmian
zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni, bezpieczeństwa na drodze,
utrwalały zasady prawidłowego zachowania w czasie pobytu w przedszkolu.,
trenowały zdobyte przez lata umiejętności społeczne: współpracy, empatii.
Nasi wychowankowie wzięli udział w zajęciach otwartych z udziałem rodziców.
Na spotkaniu dzieci wykazywały się wiadomościami między innymi z zakresu liczenia,
tworzenia zbiorów, nazywania drzew, głoskowania i sylabizowania wyrazów,
rytmizowania tekstów.
Nasi wychowankowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych na terenie
naszej placówki. W tym roku wśród propozycji znalazły się mażoretki i tańce
marszowe, język angielski, religia katolicka i prawosławna, rytmika.
Świetnie bawią się również na przedstawieniach teatralnych. W tym roku obejrzały już
dwa przedstawienia przygotowane przez artystów teatru: „Co nieco”.
Nasze dzieci wprawiają się do edukacji szkolnej - uzupełniają polecenia
w książkach, piszą szlaczki w zeszytach, a także nieraz maja zadawaną prace domową,
którą pilnie odrabiają.
Poza tym dużo się bawimy, tańczymy śpiewamy, rozwijamy swe talenty
plastyczne, ćwiczymy na gimnastyce, spacerujemy i bawimy się w ogrodzie
przedszkolnym, gramy na komputerze.
Wychowawczynie grupy IV: Ewa Pieczyńska, Urszula Czykwin

GRUPA III
Skład grupy dzieci pięcioletnich nieco uległ zmianie. Od nowego
roku szkolnego wychowawczynią grupy jest również pani Anna Sosnowska.
Wrzesień w grupie III poświęcony był na poznanie nowych kolegów
i koleżanek. Tematyka zajęć edukacyjnych dotyczyła wspomnień z wakacji,
bezpieczeństwa na drodze i w czasie zabaw, a także zmieniającej się przyrodzie
w okresie jesieni.
Dzieci pięcioletnie chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych
zaproponowanych przez przedszkole. W tym roku starszaki maja do dyspozycji:
język angielski, mażoretki i taniec marszowy, basen. rytmikę. Wychowankowie naszej
grupy świetnie czują się na spacerach i w trakcie zabaw w ogrodzie przedszkolnym,
chętnie śpiewają, uczą się nowych wierszy i zabaw. Wykonują również liczne prace
plastyczne na konkursy.
Wychowawczynie grupy III: Anna Sosnowska, Grażyna Korobkiewicz
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„Co w trawie piszczy???”
Grupa I
Natalia Zakrzewska: W trawie piszczy myszka.
Kornelia Staszyńska: W trawie piszczy królik.
Basia Bańkowska: W trawie piszczy kotek, piesek
szczeka w trawie i są mrówki. Jest też świerszcz.
Gabrysia Mieleszko: W trawie są pająki, muchy,
komary, biedronki.
Gabriela Morchale: W trawie są owady: motyle i pszczoły.
Mateusz Kalinowski: W trawie są żaby, dużo żab, ja lubię żaby. Widziałem w wodzie.
Amelia Żabińska: Świetliki też są.
Dawid Sokólski: Są w trawie Ślimaki. Ślimak da sera na rogi i Węże są w tej trawie.
Nikola Budlewska: W trawie są muszki.
Jan Czerniawski: Ja widziałem nawet mrówki.
Izabela Dobrzyńska: Ślimaki były.
Marianna Fiłonowicz: Są tam żaby.
Anna Frankowska: I motylki.
Adam Gierasimiuk: Biedronki widziałem.
Weronika Janucik: Myszki są w trawie.
Marcel Jarocki: Mrówki i motyle.
Amelia Kolada: Ślimaki i świetliki.
Oliwia Kondzior: Żabki zielone.
Magdalena Kowalska: Ślimaki, motyle i pszczoły.
Natalia Lisowska: Ślimaki.
Hubert Łowczyk: Muszki.
Jan Pawłowski: Biedronki czasem w trawie są.
Zofia Przastek: Slimaki.
Seweryn Rogowski: Muszki i pszczoły.
Kacper Szymkiewicz: Myszki piszczą.
Natalia Talarska: Mrówki i pszczółki.
Oliwier Urban: Pająki i żaby są w trawie.
Wojciech Walicki: Myszki i biedronki.
Krzysztof Zadykowicz: W trawie to myszki są.
Amelia Żabińska: Ślimaki i różne biedronki.
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Grupa II
Banachowska Nikola: W trawie sa różne owady, motylki i pszczółki.
Anastazja Czykwin: W trawie piszczy chrząszcz i konik, tak troszkę śpiewa.
W głębokiej trawie śpiewa ptaszek. Na przykład jest tez myszka. Też jest kret i on robi
krecią norę. A nad trawą stoi drzewo i takie krzaczki pod drzewami. Nad domem stoją
maliny. Na przykład dziadek nam pozwala chodzić pod malinami. W trawie piszczą
nasionka, tulipanek na przykład może być kolorowy, albo róża może być czerwona
i klująca. Zimą to są bałwanki na tej trawie i można tulić się do śniegu i to jest urocze.
Czyrski Patryk: W trawie widziałem różne owady. One piszczały i tańczyły.
To były biedronki i motylki.
Gabrel Bartosz: W trawie mieszkają różne owady. One piszczą i grają
na skrzydełkach.
Gidaszewska Małgorzata: Są w trawie biedroneczki i pszczółki. I one bzyczą
i piszczą.
Grabowiecki Jakub: Widziałem w trawie różne robaczki i żuczki. Mrówki też
tam piszczą.
Halicka Milla: Są na placu różne trawki i w tych trawkach mieszkają zwierzątka.
Iwaniuk Maciej: Widziałem w trawie mrówki, u nas na placu w przedszkolu.
Jarosz Kamila: W trawie to jest dużo małych zwierzątek. Są pszczółki i biedronki.
Ja bardzo lubię biedronki.
Kolada Martyna: W trawie piszczą myszki, są szare i małe.
Konikowska Natalia: Są muszki i motylki. Bywają tez biedronki.
Krzyżanowski Dominik: W trawie jest wiele piszczących zwierzątek.
Kulesza Dominik: W trawie jest wiele zwierzątek, są one malutkie i dlatego piszczą.
Kurzawska Agata: Są w trawie różne muszki i motylki.
Malinowska Patrycja: Są tam różne owady, które dzwonią skrzydełkami.
Molski Szymon: W trawie piszczą biedronki i muszki. Latają różne owady.
Poluch Amelia: Ja widziałam latem biedronki.
Przygoda Anatol: W trawie są świerszcze.
Siemieńczuk Szymon: Niektóre owady grają na flecie, kląskają i gwiżdżą.
Surowiec Damian: One grają na skrzypkach.
Tarasiewicz Nikola: One, te owady piszczą grając skrzydełkami.
Tomczak Oliwia: Widziałam motylki i biedronki.
Walesieniuk Bartosz: Są tam żaby.
Wawrusiewicz Eliza: Żaby i muchy występują w trawie.
Wojciulik Bruno: Ja widziałem w trawie ropuchę i pszczołę.
Zaniewski Maciej: W trawie piszczą świerszcze i muchy.
Jakub Zawadzki: Są tam żaby i bąki.
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Grupa III
Andrysewicz Izabela: Ludzie lubią jeść i pić wodę czystą. Dobrze, że jest przyroda
obok człowieka: rośliny, trawa, robak, biedronka.
Bagilcz Martyna: Świerszcz gra w trawie. Podobają mi się biedronki.
Barcewicz Olaf: Śmieci nie można do lasu wyrzucać, bo nie będą mogły przychodzić
zwierzęta. Człowiek lubi zwierzęta: dzika, żubra. Człowiek zachwyca się zwierzętami,
lasem, trawą. Dobrze, że przyroda jest obok człowieka.
Czemiel Aleksandra: W trawie piszczy świerszcz, biedronka. Najbardziej lubię
malować kwiaty, tulipany czerwone. Kwiaty są, bo ludzie kochają przyrodę. Kwiaty są
bo ludzie kochają przyrodę.
Denisiuk Piotr: Pan Bóg stworzył świat, człowieka, zwierzęta. W przyrodzie żyje
dużo przyjaciół człowieka. Jest przepięknie, kiedy jest lato. Żyją zwierzęta i człowiek.
Dworakowski Piotr: Zawsze dbam o swój ogródek. Jesienią mój ogródek jest ładny tak,
że mogę pomalować żółty, niebieski, zielony, brązowy. Wokół domu są liście brązowe,
zielone, żółte, pomarańczowe.
Dziaduła Albert: Zachwyca mnie biedronka, jeże, mrówka. piszczy jeszcze świerszcz
w trawie i ja widziałem. Lubię oglądać mrówki w trawie koło domu.
Gołaszewski Damian: Przyroda jest potrzebna i użyteczna.
Hołownia Kacper: Trzeba dbać o przyrodę. Nie można zabijać zwierząt. Przyroda
pachnie wokół przedszkola.
Kondraciuk Wiktoria: Podobają mi się jeże, biedronki i myszki. One są miłe.
Konopka Damian: Widziałem mrówki w lesie. Dobrze, że one są. Za garażem, gdzie
drzewa, są robaki. Chcę oglądać przyrodę w biedronkach, chomiki, liski biegały i liście
i bobry.
Kowalko Jakub: Przyroda dodaje energii. Biedronką zawsze się zachwycasz.
W trawie piszczy świerszcz bo ma skrzypce.
Kuc Paulina: W trawie piszczą robaki, biedronka. podobają mi się wszystkie
zwierzęta w przyrodzie: las, trawa, świeci słońce czasem pada deszcz.
Kucharczyk Aleksandra: Bardzo podoba mi się przyroda, różne rośliny i zwierzęta.
Masłowski Aleksander: W przyrodzie są zwierzęta: mrówki, sarna, niedźwiedź,
wiewiórki, wilki, jeże. Dobrze, że one są. Przyroda w Alpach jest piękna. Wspinałem
się po górach w Austrii. Ciocia Gosia miała piękną przyrodę wokół domu i miała górkę
do mojej hulajnogi. A może było tak ciepłe, ze chodziłem, kopałem dziurę w morzu.
Misztal Zofia: Przyroda to rośliny i ptaki i owady.
Mystkowska Aleksandra: Ludziom jest potrzebna przyroda, trawa, drzewa rosnące,
zwierzęta leśne: wilka, zając, sarenka, jeleń, wiewiórka, jeż.
Perner Patrycja: Trzeba troszczyć się o zwierzęta na łące uważać trzeba na zwierzęta
i ich nie można zabijać. Nie trzeba zaśmiecać lasów, żeby skrzywdzić zwierząt.
Ptaszyński Maciej: Przyroda jest miła i potrzebna.
Romanowska Zofia: Lubię malować przyrodę, biedronki na listkach, liski, wilki,
wiewiórki, jeże. Chciałabym, żeby człowiek był ze zwierzątkami w przyrodzie.
Sawicki Mateusz: Przyroda jest taka, że u mnie w trawie piszczą różne biedronki,
jeżyki. Trzeba dbać o zwierzęta i ludzie dbają o zwierzęta.
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Szydłowski Maciej: Sądzę, że nie trzeba niszczyć niczego w lesie, nie palić łąk,
ścinać drzew. Dobrze jest dbać o zwierzęta. W trawie piszczy świerszcz.
Lepiej pracować w ciszy w lesie. W lesie żyją i mieszkają zwierzęta.
Uszyńska Dorota: Lubię malować przyrodę.
Wolański Sebastian: Trzeba dbać o biedronki. Przyroda gra ładną muzyką.
Wczoraj słyszałem przyrodę na łące z mamą i z tatą.
Wróbel Ada: Lubię jeżyki, biedronki, myszki. Ludzie dbają o zwierzęta, dają im jeść.
Robiłabym dobrze dla wszystkich zwierząt.
Żuk Michał: Piszczą w trawie, robak, świerszcz, biedronka. Lubię jak piszczą
zwierzęta.

Grupa IV
Banachowska Oliwia: W tej trawie grał konik polny
Biełaszuk Wiktor: Są tam owady, które brzęczą.
Cieśliński Mateusz: Są tam muchy i pszczoły i inne owady.
Choromańska Zofia: W tej trawie są mrówki, i inne małe i duże owady.
Dzierka Patryk: Są takie piszczące myszy
Fiłończuk Gabriela: W trawie słyszałam robaki, grały też cykady i biedronki.
Gierasimiuk Anna: W tej trawie żuczki grają na skrzydełkach.
Hryniewicka Wiktoria: Ta trawa to taka trawa, która piszczy. Jest w niej motyl
i konik polny.
Jakubowski Tomasz: W takiej trawie żyją owady i prowadzą swoje życie.
Śpiewają, chodzą, noszą różne rzeczy.
Jankowski Filip: W trawie żyją mrówki.
Jarząbek Oskar: I myszy tam grają.
Kirejczuk Kacper: Ja słyszałem w tej trawie pustynię, gdzie jest piramida.
Kirysiuk Wiktoria: Są tam takie owady, które brzęczą.
Kurstak Kinga: Słyszę, świerszcze grają dla motylków, a konik polny gra na harfie.
Łuka Stefan: Są tam mrówki i myszy, które piszczą.
Małachowska Maja: Tam biedronki tańczą z motylkami.
Motkowski Szymon: Są różne owady.
Ptaszyńska Michalina: Są takie różne owady.
Rutkowska Izabela: Są pszczoły i biedronki.
Rybołowicz Martyna: Są różne owady, które brzęczą i szumią i piszczą jeszcze.
Znam się na tych owadach.
Sochoń Katarzyna: Są różne owady, ja lubię je słuchać.
Stocki Hubert: Żaby są też i myszy i robaki różne.
Sumorek Kacper: Są różne owady.
Tworkowski Kewin: Są takie zwierzęta małe, owady, one piszczą.
Urban Oskar: Są mrówki inne owady.
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Zakrzewski Michał: W tej trawie to są myszy, robaki i świerszcze.
Widziałem też motyla.
Zatorska Aleksandra: Są takie różne owady, kolorowe i szare i czarne. One piszczą
i dzwonią.

Grupa V
Bondaryk Monika: Są takie różne biedronki i żuczki.
Dąbrowska Dominika: Są myszki i ślimaki.
Dzierżek Bartosz: W tej trawie piszczą różne robaki.
Górski Karol: Są żuczki i mrówki.
Kitlas Konrad: Są w trawie różne małe zwierzątka.
Kolesiński Adrian: Są takie mróweczki i żuczki.
Kort Mateusz: Biedronki są i motyle w wysokiej trawie.
Kużelewska Wiktoria: Pies siedzi w trawie i szczeka.
Kużelewska Weronika: Są tam różne żuczki.
Maleszewska Julia: Są w trawie biedroneczki i motylki.
Pawłowska Anna: Są żaby i bąki, one gwiżdżą.
Redźko Amelia: W trawie są mrówki i motylki i one piszczą.
Smolej Jakub: Są tam takie różne owady.
Sokólska Julia: W trawie piszczą myszki.
Stępień Kinga: W trawie piszczą mrówki i żabki i motylki.
Walicki Adam: Są tam bąki i pszczoły.
Wasilewski Igor: W trawie są różne owady.
Waszczuk Marcin: Są biedroneczki i mrówki.
Wilczewska Milena: Są na przykład żuki i biedronki i myszki.
Wojciula Tomasz: Na przykład są myszki i one piszczą.
Zajkowski Mikołaj: W tej trawie to piszczą owady.
Zatorski Arkadiusz: W trawie piszczą żuczki i mrówki.

Echo Przedszkola

13

Wydarzenia przedszkolne
Spektakle Artystów Teatru „Co Nieco”
We wrześniu i na początku października odbyły się spektakle kukiełkowe.
Wychowankowie naszego przedszkola świetnie bawili się na tych przedstawieniach.
Śmiechu radości nie było końca…
Sprzątanie świata
W dniu 16 września nasi wychowankowie wzięli udział w kolejnej edycji
Sprzątania świata w tym roku odbywającej się pod hasłem: „Chrońmy lasy”.
Dzieci wzięły udział w krótkiej prelekcji przeprowadzonej przez organizatorkę akcji
w naszym przedszkolu - Urszulę Czykwin. Maluchy obejrzały bajkę o tematyce leśnej,
a starszaki udały się na poszukiwanie śmieci w otoczeniu przedszkola.
Gabriela Simona Kossak "w naszym przedszkolu".
W związku z obchodami w 2012 roku Jubileuszu 25- lecia istnienia Przedszkola
Samorządowego Nr 77, pragniemy zapoznać Państwa z
sylwetką Pani profesor Simony Kossak, której imię
będziemy mieli zaszczyt nadać naszemu Przedszkolu.
Z wykształcenia biolog, z zamiłowania leśnik.
Urodziła się w Krakowie 30 maja 1943 r. w znanej
artystycznej rodzinie, a wychowała w Kossakówce.
Jest córką Jerzego, wnuczką Wojciecha, prawnuczką
Juliusza – trzech malarzy rozmiłowanych w koniach,
ojczystym krajobrazie, polskiej historii. Jest siostrzenicą
Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej oraz Magdaleny
Samozwaniec. Od 36 lat mieszkała w Puszczy
Białowieskiej w starej leśniczówce „Dziedzinka”.
Studia wyższe odbyła w latach 1965-1970 na
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskała tytuł magistra biologii, specjalność psychologia zwierząt. Stopień naukowy doktora nauk leśnych nadała jej Rada
Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie (1980 r.) na podstawie
rozprawy doktorskiej pt.: „Badania nad sytuacją troficzną saren na siedlisku boru
mieszanego świeżego w Puszczy Białowieskiej”. W 1991 r. nadano stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk leśnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt.: „Środowiskowe i wewnątrzgatunkowe uwarunkowania zachowań pokarmowych
saren w środowisku leśnym”. W 2000 r. otrzymała tytuł naukowy profesora
nauk leśnych.
Simona Kossak po ukończeniu studiów pracowała w Zakładzie Badania
Ssaków PAN w Białowieży na stanowisku asystenta (1971-1974) i starszego asystenta
(1974). Od 1975 r. zatrudniona w Instytucie Badawczym Leśnictwa
w Zakładzie Lasów Naturalnych w Białowieży kolejno- na stanowisku asystenta,
adiunkta, docenta, a wreszcie profesora. Od 2002 r. pracowała na zamiejscowym
Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce
jako wykładowca ekologii.
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Dorobek twórczy prof. Simony Kossak obejmuje ogółem ponad 150
oryginalnych opracowań naukowych, artykułów popularno - naukowych,
niepublikowanych dokumentacji naukowych oraz 4 książki („Opowiadania o ziołach
i zwierzętach”, „Wilk - morderca zwierząt gospodarskich?”, „Saga Puszczy
Białowieskiej” i ostatnio album pt. „Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej”).
Szczególnym uznaniem i popularnością cieszyła się jej działalność
informacyjno-edukacyjna oraz dydaktyczna. Publikowała artykuły popularyzujące
wyniki badań oraz problemy szeroko rozumianej ochrony przyrody. Do tego dorobku
należy dodać częste spotkania z młodzieżą szkolną i akademicką oraz z mieszkańcami
Białostocczyzny, jak również codzienne (od 2001 r.) audycje w Radio Białystok
poświęcone
popularyzowaniu
wiedzy przyrodniczej. Codzienne
gawędy
Simony Kossak „Dlaczego w trawie piszczy” ukazywały się na antenie Polskiego
Radia Białystok. Wyemitowano ich 1816.
Prof. Simona Kossak była również autorką filmów przyrodniczych
prezentowanych na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Filmy
te nieodpłatnie przekazywała młodzieżowym ośrodkom edukacji ekologicznej, domom
opieki społecznej i osobom prywatnym. O swoich filmach mówiła: „Filmy zaspokajają
moją tęsknotę za opisywaniem cudów przyrody za pomocą obrazów”.
Profesor Simona Kossak brała czynny udział w szkoleniach z udziałem
pracowników lasów państwowych, parków narodowych i organizacji ekologicznych.
Była członkiem Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, Lokalnej Komisji Etycznej
do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Białymstoku. Od 2005r. przewodniczyła
Radzie Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, a od 2006 r. podjęła się
jako redaktor naczelny trudu uratowania kwartalnika naukowego „Parki Narodowe
i Rezerwaty Przyrody”.
W uznaniu zasług na polu nauki i popularyzowania ochrony przyrody w 1997
r. otrzymała Złotą Odznakę, a 3 lata później została uhonorowana Złotym Krzyżem
Zasługi. W tym samym roku za działalność na antenie radiowej uhonorowano
ją nagrodą osobowość Radiowa Roku przez Radio Gdańsk.
Była promotorem i recenzentem licznych prac dyplomowych i rozpraw
naukowych, autorem nowatorskich rozwiązań, łączących techniczne metody ochrony
linii komunikacyjnych z tajnikami behawioru zwierząt narażonych na kolizję
ze środkami transportu.
Profesor Simona Kossak oddała Puszczy Białowieskiej swe najlepsze lata,
cały dorobek naukowy, powierzyła serce przyrodzie i Białowieży. Swe kredo wyłożyła
w swym dziele - „Saga Puszczy Białowieskiej” – duszą i ciałem była za ochroną całej
Puszczy w granicach parku narodowego. Stoczyła w tym celu walkę życia, ostatnio
podobną konsekwencję wykazała się w obronie doliny Rospudy. Bezkompromisowo
walczyła o etykę badań naukowych, piętnowała wszelkie przejawy patologii w tym
zakresie.
Zmarła 15 marca 2007 w białostockim szpitalu po długiej i ciężkiej chorobie.
Nawet będąc już w szpitalu, nagrywała kolejne odcinki swojej codziennej audycji.
Msza Święta żałobna odbyła się 22 marca, w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha
w Porytem.
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KĄCIK TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO
„Płacz przynosi ulgę, łzy zmywają smutek” Owidiusz.
Jak trudno jest słuchać płaczu dziecka wie nie tylko matka. Każdy człowiek
reaguje niepokojem, gdy w pobliżu słyszy płaczące dziecko. Noworodek i niemowlę
informuje krzykiem, gdy jest głodne, jest mu za zimno, za gorąco, chce zmiany
pieluszki, coś go boli, potrzebuje bliskości dorosłego. Świeżo upieczona mama uczy
się rozróżniać barwy płaczu swojego malucha, z czasem bezbłędnie je odczytuje
i szybko usuwa przyczynę.
W okresie intensywnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego
człowieka komunikacja z opiekunem staje się bardziej zróżnicowana. Pojawiają
się pierwsze słowa i gesty, za pomocą których dziecko informuje o tym, co w danej
chwili jest dla niego ważne. Poruszanie się daje często możliwość samodzielnego
dotarcia do przedmiotu, bądź osoby mogącej zaspokoić potrzebę dziecka.
Maluch raczkuje do kolorowej zabawki, albo podchodzi do taty i wyciąga ręce, aby go
wziąć na kolana. Teraz powodem płaczu, oprócz niezaspokojonych potrzeb
fizjologicznych, są frustracje wynikające z blokowania potrzeb psychicznych.
Mamy zrozumienie i współczucie dla dziecka, które się uderzy, skaleczy lub cierpi
z powodu bólu, złego samopoczucia. Wtedy można przytulić, pocałować, pomasować
bolące miejsce, albo założyć opatrunek. Widać jak dziecko uspokaja się pod wpływem
tych zabiegów.
Bywa, że dziecko płacze, bo jest mu smutno, źle, jego uczucia zostały zranione,
doznało krzywdy. Poczuło się odrzucone przez dzieci w przedszkolu, zostało
niesprawiedliwie potraktowane, tęskni za tatą, którzy musi iść do pracy. Jeśli mamy
jasność co do powodu rozpaczy, pocieszamy słowem i życzliwą obecnością.
Wielu rodziców jest przekonanych, że płacz jest cierpieniem, stanem ducha
i ciała, który trzeba natychmiast przerwać. Starają się ukoić pociechę, odwracają
uwagę, zabawiają, krzyczą, zamykają w łazience, wyśmiewają, obiecują słodycze,
nową zabawkę, wyjątkową atrakcję po szybkim uspokojeniu. Dziecku to nie służy,
ono potrzebuje się wypłakać w spokoju i akceptacji.
Trudniej o tolerancję wobec zdarzenia, którego dorosły nie rozumie.
Kiedy dziecko spokojnie się bawi i nagle doprowadza je do łez przewrócona wieża
z klocków, albo rysunek, który miał być idealny, a nie jest. Pozornie błahy powód,
a rozpacz ogromna. Nie da się wytłumaczyć przyczyny, bo za mały zasób słów
i jeszcze skromniejsza świadomość siebie u dziecka. Można domyślać się, że drobne
zdarzenie wyzwoliło lawinę nagromadzonych emocji, które z różnych powodów
nie zostały wcześniej odreagowane. Często tak bywa, gdy maluch wraca z przedszkola,
gdzie zachowywał się bardzo poprawnie, a w domu jest rozdrażniony i co chwilę
płacze. Wśród dzieci był zbyt zajęty, aby skupiać się na przeżyciach, bo ciągle coś się
ciekawego działo. Teraz, w bezpiecznej obecności mamy czy taty, może wypłakać
frustrację z powodu niechęci kolegi do wspólnej zabawy, albo rozczarowanie, kiedy
nie stał w pierwszej parze przy wyjściu na spacer. Nie jest łatwe wysłuchiwanie
rozszlochanego, drżącego, miotającego się dziecka i chciałoby się natychmiast
je uspokoić, utulić, zatamować rzekę łez. Odruchowe i niecierpliwe „przestań płakać”,
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„nic się nie stało”, ”no już dobrze, już dobrze…” może zatrzymać rozpoczęty proces
uwalniania się od uczucia bólu, złości, smutku, poczucia krzywdy itp. Taka postawa
rodzica nie jest wsparciem i zrozumieniem dla dziecka, które w sposób naturalny,
zdrowy, intuicyjny chce zrzucić niewygodny bagaż. Potrzebny jest wtedy spokojny
dorosły, który przyjmie emocje dziecka, będzie je tonizował. Bez zbędnych słów,
tłumaczenia, moralizowania, zabawiania, odwracania uwagi pomoże uporządkować
emocjonalny chaos, w jakim znajduje się maluch.. Po wypłakaniu się można
porozmawiać o przyczynie i sposobach rozwiązania problemu. Zdarza się, że wtedy
powód rozpaczy jest raczej błahy niż ważny.
A jak sobie radzić z płaczem „na zawołanie”, który występuje zawsze w sytuacji
odmowy, zakazu czy jakiejkolwiek próby stawiania dziecku granic? Tworzy się relacja
błędnego koła zależności. Dziecko szybko orientuje się, że kiedy płacze otrzymuje to,
co chce. Rodzic ulega, bo ma niski próg tolerancji na niezadowolenie malucha, nie ma
czasu na przeczekanie napadu buntu, boi się reakcji otoczenia itd. Syn lub córka
wyczuwając słabość rodziców przejmuje władzę i kontrolę nad nimi. Z czasem dyktuje
warunki i decyduje o porze snu, miejscu i sposobie jedzenia, wychodzenia albo nie,
na spacer. Zbyt duże obciążenie odpowiedzialnością za dorosłych rozstraja delikatny
system nerwowy dziecka. Im więcej dostaje wolności tym bardziej jest sfrustrowane
i niezadowolone. Potrzebuje zdrowych granic wyznaczanych przez odpowiedzialnych
rodziców.
Poradzenie sobie z „małym tyranem” wymaga znowu konfrontacji z uczuciami:
złości, buntu, rozczarowania, czasami furii i ataków agresji. Poczekanie, aż dziecko się
uspokoi i wyciszy, a przytrzymanie, gdy atakuje i niszczy, to sposoby na opanowanie
sytuacji. Przeciwstawienie się rozsierdzonemu maluchowi służy obu stronom: dorosły
doznaje mocy rodzicielskiej, a dziecko plasuje się w sytuacji zdrowej zależności
od mamy/taty. Nie przemoc, ale moc. Zapobiega ona poczuciu bezradności, przyda się,
gdy coraz starsze dziecko będzie domagało się więcej i więcej… Oczywiście trudniej
jest ingerować w zachowanie dziecka, gdy nadopiekuńcza babcia biegnie z odsieczą
do wnuka, albo przypadkowi przechodnie kibicują próbującej uporać się z żenującą
sytuacją matce. Wtedy warto postawić sobie pytanie: na czym mi zależy, na aplauzie
otoczenia, czy na moim odpowiedzialnym rodzicielstwie? Zakaz, stawianie granic
w domu pomaga dziecku radzić sobie z frustracją, która jest nieodzownym elementem
życia. Każde nowe zadanie, współdziałanie w grupie niesie z sobą różnorodne
przeżycia. Dziecko, które nie zahartuje się w domu, nie nauczy się radzić z uczuciami,
czekać, pragnąć, szanować siebie i innych, nie będzie dobrze przygotowane
do współżycia w grupie. Jego postawa roszczeniowa, wymuszanie i manipulacja
nie zapewni mu też radości życia.
Pozwólmy dzieciom płakać, jeśli chcemy, aby wyrosły na zrównoważonych
emocjonalnie dorosłych. Płacz bez kontroli, oceny, cenzury przywraca równowagę
ducha i ciała, przynosi ulgę, leczy bieżące i przeszłe urazy a zawsze pozwala zobaczyć
świat w jaśniejszych barwach.
opracowanie. Urszula Czykwin, terapeuta pedagogiczny
źródło: www. przedszkolak.pl
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Kącik logopedy
„Język jest jedną wspólną pracą wszystkich, którzy się nim posługują”
Witold Doroszewski
Profilaktyka nieprawidłowości w artykułowaniu dźwięków mowy jest jednym
z ważniejszych aspektów pracy z dzieckiem w przedszkolu. Te dzieci, które źle mówią,
zwykle źle odtwarzają wyrazy w piśmie, maja problemy z właściwą komunikacją
językową, a wadliwa wymowa staje się często źródłem kompleksów, niechęci
do mówienia, a tym samym brakiem okazji do ćwiczenia umiejętności ładnego
wypowiadania się.
W rozwoju językowym dziecka niezmiernie ważne jest oddziaływanie wielu
czynników, w szczególności należy podkreślić wpływ środowiska rodzinnego,
przedszkola i pracy logopedy. Dlatego należy uświadomić rodzicom, że w wieku
sześciu lat ich dziecko powinno poprawnie realizować wszystkie dźwięki.
Ważna jest również postawa nauczyciela przedszkola, jego wykształcenie,
osobowość i talent pedagogiczny w rozwijaniu poprawnej polszczyzny, korygowaniu
podstawowych wad wymowy, inspirowaniu do twórczości słownej, w ścisłym
kontakcie z rodzicami i logopedą. Wyrabianiu u dziecka dużej motywacji
do doskonalenia języka przez rodzinę, przedszkole, logopedę i uświadomienie
płynących z tego korzyści przynosi wiele satysfakcji. Obecność logopedy w każdym
przedszkolu powinna być obligatoryjna. Właściwa współpraca logopedy, nauczyciela
i rodziców jest gwarancją powodzenia terapii logopedycznej. Cały proces rozwijania
i doskonalenia komunikacji językowej dziecka przedszkolnego powinien być ciągły,
długofalowy i uwzględniający prawo do traktowania dziecka w sposób indywidualny,
zaś formy i metody pracy muszą byc dostosowane do jego możliwości
psychofizycznych.
Celem nadrzędnym działalności logopedy i nauczyciela przedszkola winno być
poszukiwanie efektownych metod współpracy przedszkola, rodziny, logopedy
w zakresie rozwijania prawidłowej mowy dziecka i jego sprawności językowej.
PRZYKŁADOWE FORMY REALIZACJI WSPÓŁPRACY LOGOPEDY
I NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU:
Zapoznanie rodziców z aspektem rozwoju mowy dziecka na zebraniu
z udziałem logopedy - prelekcja: „Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym oraz
podstawowe wady wymowy tego okresu”.
Diagnoza logopedyczna dzieci i udostępnienie wyników badań
zainteresowanym. Objecie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci i prowadzenie
zajęć logopedycznych w przedszkolu przez wykwalifikowanego logopedę: udzielanie
porad i wskazówek, zaprowadzenie zeszytów logopedycznych, dzienników
logopedycznych. Poinstruowanie nauczyciela przez logopedę o sposobach korektywy
wad wymowy z dziećmi przedszkolnymi - prowadzenie cyklicznych zajęć
z profilaktyki logopedycznej.
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielka grupy w celu wymiany
spostrzeżeń i omówienie rozwoju dziecka w tym zakresie.
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W przypadku trudności nawiązania kontaktu z psychologiem, audiologiem,
ortodontą, laryngologiem, foniatrą.
Pobudzanie dzieci do aktywności słownej przez udział w uroczystościach,
inscenizacjach, teatrzykach, montażach słowno - muzycznych z udziałem
i przy współpracy środowiska rodzinnego.
Konkurs recytatorski "Dziecięce wierszowanie" - zasiadanie rodziców
i logopedy w jury. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową wymowę, dykcje,
prozodię wypowiedzi.
Budzenie zainteresowań literackich wśród dzieci poprzez włączanie się do akcji
" Cała Polska czyta dzieciom". Głośne czytanie wierszy, prozy przez rodziców,
logopedę, dzieci, nauczycieli.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez nawiązywanie współpracy
z biblioteką i udziałem w cyklu zajęć bibliotecznych.
Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców wszystkich grup na temat „Czy Twoje
dziecko mówi poprawnie”.
Prowadzenie gazetki informatycznej dla rodziców dotyczącej zagadnień
logopedycznych i pedagogicznych. Udostępnienie rodzicom literatury dotyczącej
rozwoju mowy dziecka.
opracowanie Anna Sosnowska, logopeda
źródło: www.szkolnictwo.pl

Humor z przedszkola
"Nastka lwica".
Pani: Nastka w co się bawisz?
Nastka: Jestem lwicą, właśnie urodziłam dziecko.
Pani: Jesteś mama lwiątka.
Nastka: Tak takiego lwiątka, ale urodziłam kreta.

"Ludzie będą się potykać"
W trakcie zabaw swobodnych dwie dziewczynki rozstawiają krzesła w sali.
Maja: Proszę Pani Kinga i Wika po całej sali bawią się w szkołę.
Przecież to ludzie będą się potykać.

"Szymon- elastyczny sanitariusz".
Dzieci w trakcie ubierania się w szatni przed wyjściem na podwórko.
Szymon: Proszę pani skaleczyłem się w palec.
Pani: Weź kawałek papieru albo chusteczki, bo plastry zostały w sali.
Szymon: To dobry pomysł. Następnym razem użyję tez taśmy.
Pani: Może izolacyjnej (z uśmiechem odpowiada pani).
Szymon: (Na poważnie) Tak izolacyjne, albo malarskiej.
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Popracuj ze mną Mamo, Tato…
Połącz linie przerywane, a dowiesz się co się ukryło na obrazku. Pokoloruj ilustrację.
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Dorysuj muchomorowi brakujące kropki, tak by obydwa grzybki wyglądały
identycznie. Następnie cały obrazek pięknie pokoloruj.

Echo Przedszkola

21

Jakie to drzewa?
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Ogłoszenia:
W nowym roku szkolnym w poszczególnych grupach przedszkolnych pracują:
Grupa I: nauczyciele Jolanta Kłusewicz, Bogusława Czyrska, Iwonna Zaborowska,
osoby wspomagające - nianie: Urszula Nejman, Magdalena Pieczyńska
pomoc techniczna: Marzena Pieczyńska
Grupa II: Helena Karłuk, Beata Gudalewska
pomoc techniczna: Iwona Sieczko
Grupa III: Anna Sosnowska, Grażyna Korobkiewicz
pomoc techniczna: Halina
Grupa IV: Ewa Pieczyńska, Urszula Czykwin
pomoc techniczna: Halina Wałkuska
Grupa V: Nina Dowgier, Alicja Szcepańska
pomoc techniczna: Irena Tałuć
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 77 w roku szkolnym 2011/2012
Katarzyna Rybołowicz - przewodnicząca
Anna Jarosz - skarbnik
Małgorzata Fiłonowicz
Edyta Kort
Marta Krzyżanowska
Maciej Czemiel
Tomasz Denisiuk
Przedszkolny Przegląd Wierszy "Co w trawie piszczy"

SZANOWNI PAŃSTWO,
ZAPRASZAMY WASZE DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W II EDYCJI PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO
pt: "Co w trawie piszczy."
ORGANIZOWANEGO PRZEZ NASZE PRZEDSZKOLE.
Każdy z Państwa, kto chciałby zgłosić swoje dziecko powinien
przygotować tekst utworu, który wyrecytuje dziecko w dniu przeglądu i zgłosić
się w terminie do 21. 10. 2011r roku do wychowawczyni grupy.
Eliminacje wewnętrzne odbędą się 26. 10. 2011 o godzinie 9.00.
Konkurs miejski odbędzie się 23.11.2011r. roku o godzinie 9.30 w naszym
przedszkolu w sali teatralnej.
WSZYSTKICH PAŃSTWA SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEKJ ZABAWY.
ORGANIZATORZY: Ewa Pieczyńska, Urszula Czykwin, Beata Gudalewska
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Opłaty za przedszkole
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku informuje,
iż od dnia 1 września 2011 roku ulegają zmianie zasady płatności ze usługi
przedszkolne. Reguluje to Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia
20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.

Nasi mali artyści:
Anna Gierasimiuk, 6lat
„Co w trawie piszczy”
Mała mrówka i motylek
Lubią bawić się co chwilę.
Grają w berka, w chowanego,
Fajnie bawić się z kolegą!
konik polny w trawie bryka
stroi skrzypce do walczyka.
mały żuczek z biedroneczką
Będą tańczyć dziś w kółeczko
Cała łąka rozśpiewana,
żyje pełna już od rana.

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

tel. 085-661-38-55
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