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,,Moja Babcia”
Filip Kirejczuk z gr. II ,,Żabki”; 4 lata
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Dnia 3 stycznia 2017r. zmarła nasza koleżanka Iwonna Ewa
Zaborowska, wspaniały człowiek, siostra, matka trójki dzieci, żona,
nauczyciel
dyplomowany,
metodyk,
przyjaciel,
terapeuta
pedagogiczny, mecenas sztuki, obrońca przyrody, edukator i animator
kultury oraz mediator sądowy.
Pragniemy przybliżyć Państwu sylwetkę i dorobek tej cudownej
osoby. Ukończyła Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku w
1980r. jako mgr pedagogiki, specjalizacja wychowanie przedszkolne.
W 1994r. ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki
Wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy
edukatorskiej w wymiarze 300 godz. W 2005r. kurs kwalifikacyjny z
terapii pedagogicznej, później kurs kwalifikacyjny z zakresu
organizacji i zarządzania oświatą 280 godz. oraz liczne kursy
metodyczne.
Była współautorką Innowacji Pedagogicznej ,,Z kolorami przez
świat” , współautorką i współprowadzącą zajęcia plastyczne dla
absolwentów Przedszkola Samorządowego Nr 77, założycielką
Galerii w tymże przedszkolu. W latach 2003-2005 była
pomysłodawczynią i współorganizatorką konkursu plastycznegoedukacyjnego o zasięgu ogólnopolskim pt. ,,Dzieciaki poznają ptaki”.
Przyczyniła się do promocji twórczości dziecięcej.
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Od 2003r. pełniła funkcję doradcy metodycznego w Miejskim
Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz w naszym
przedszkolu od początku jego istnienia czyli od 1 września 1988r.
Jako metodyk dała się poznać od pierwszych dni swojej pracy,
wnosząc świeży powiew i szereg cennych inicjatyw. Jako nauczyciel
zawsze była wzorem i inspiracją.
Była główną inicjatorką powstania innowacji metodycznopedagogicznej pt. „Dlaczego w trawie piszczy?”, którą nasze
przedszkole realizuje od 2012r.
Z chorobą zmagała się ponad 10 lat, ale nigdy nie skarżyła się i
nie uzurpowała dla siebie wyjątkowych praw. Nigdy nie skorzystała z
urlopu dla poratowania zdrowia. Zawsze czuła się potrzebna. Praca to
było jej życie, pasja, powołanie.
Stale podnosiła swoje kwalifikacje w wielu dziedzinach życia.
Potrafiła wznieść się ponad to, co robiła. Cechowała ją ogromna
wrażliwość, wyobraźnia i intuicja. Była wyjątkowa i bardzo skromna,
otwarta w stosunku do drugiego człowieka. W jej towarzystwie każdy
czuł się lepszym człowiekiem, gdyż potrafiła dostrzec w drugiej
osobie to, czego inni nie potrafili. Była też mistrzem słowa. Kiedy
mówiła, wszyscy słuchali, bo kwintesencję swojej wypowiedzi
potrafiła zawrzeć w kilku słowach.
Pasjonowała się pracą z dziećmi specjalnej troski i ich
rodzinami, którą wykonywała społecznie w Stowarzyszeniu
Terapeutów Pedagogicznych w Białymstoku.
Interesowała się też sztuką ludową, szczególnie rzeźbą w
drewnie. Posiadała ogromną kolekcję ok. 400 drewnianych ptaków,
kolekcję drewnianych aniołów i dzieł sztuki naszych podlaskich
twórców. Znała prawie wszystkich twórców na Podlasiu, propagowała
piękno i prostotę tej sztuki wśród dzieci organizując jarmarki, festyny,
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spotkania z autorami, którzy często byli wiekowi. Organizowała
liczne wystawy, promując twórczość tych artystów a tym samym
przybliżając nas do świata kultury. Spieszyła się, by zdążyć poznać
ich dorobek i pokazać go innym. Zawsze chciała dać z siebie jak
najwięcej. W jej życiu widoczna była troska o przyrodę w dziewiczej
jej formie.
Organizowała też warsztaty dla twórczych nauczycieli,
pragnących rozwijać swoje zainteresowania artystyczne u boku
artystów. Był to świetny pomysł na samorealizację i odkrywanie
siebie. My nauczyciele jesteśmy dumni, że mieliśmy metodyka tak
wielkiego formatu. Następnemu trudno będzie podnieść poprzeczkę.
Pomogła wielu ludziom, dzieciom, rodzicom, nauczycielom,
artystom. W kontaktach z dziećmi zawsze widoczne było ciepło,
zrozumienie i zaufanie. Była wymagająca w stosunku do dziecka i w
stosunku do samej siebie. Dzieci kochały ją tak jak ona je i zawsze
były w centrum zainteresowania. Na zawsze pozostanie w ich
pamięci i sercach. Jej dążeniem było przekonanie nauczycieli do
poważnego traktowania tych małych twórców poprzez dostarczanie
im materiałów najlepszej jakości i eksponowanie wytworów ich prac.
W roku 2012 otrzymała tytuł ,,Nauczyciel Mądry Sercem”.
Pamięć o niej będziemy pielęgnować, cieszymy się, że dane nam
było z nią pracować i żyć obok niej. W naszej pamięci i sercach
pozostanie zawsze żywa. Za wcześnie odeszła…..
Koleżanka Jolanta Kłusewicz
wraz z Gronem Pedagogicznym
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 VII
EDYCJA
WOJEWÓDZKIEGO
PRZEGLĄDU
RECYTATORSKIEGO pt. ,,CO W TRAWIE PISZCZY?” –
pod hasłem: W KORONIE DRZEWA
Podczas uroczystej gali zorganizowanej dnia 23 listopada 2016r.
wiersze o tematyce przyrodniczej dotyczące drzew i mieszkańców
lasów, ptaków, owadów zaprezentowało 25 dzieci z białostockich
i podlaskich przedszkoli. Uroczystość odbyła się pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, RDLP, RDOŚ, Fundacji
Zielone Płuca Polski, Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok",
Wydawnictwa Podręcznikarnia, Wydawnictwa Nowa Era i Książnicy
Podlaskiej Filii Nr 7 w Białymstoku oraz Polskiego Radia Białystok.
Na uroczystość przybyły zgłoszone dzieci z
10 placówek
przedszkolnych w Białymstoku: Nr 76, 79, 51, 56, 29, 83 oraz
z zerówki ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku i Przedszkola
Samorządowego w Mońkach. Gościliśmy również przedstawicieli
patronatów: Panią Elżbietę
Tomaszuk
kierownika Filii
Nr 7 Książnicy Podlaskiej wraz z współpracownikiem, Pana Jerzego
Rutkowskiego ze SM " Słoneczny Stok", Panią Ewę Majewską
z RDLP, Pana Tomasza Filipczuka z Podręcznikarni, którzy zadbali
o dodatkowe prezenty dla uczestników przeglądu. Z wielką uwagą
uczestnicy wysłuchali fragmentu gawędy Simony Kossak z książki
,,Serce i pazur" . Dzieci zaprezentowały na scenie w aktorskim stylu
wiersze polskich i białostockich poetów, dbając o wyraz artystyczny,
dykcję i styl.
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 SPOTKANIE PATRIOTYCZNE
W naszym
przedszkolu
o wychowanie
patriotyczne i tożsamość narodową dba się nie
tylko od święta. W dniu 24 listopada uczniowie
klasy
III,,d”
z wychowawczynią
Panią
Małgorzatą Besztak
zaprezentowali
przygotowaną akademię z okazji Święta
Niepodległości. Wychowankowie przedszkola poznali szczegóły
historyczne dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę,
a szczególnie na ziemiach białostockich. Uczniowie, wśród których
byli nasi absolwenci przedszkola recytowali wiersze, prezentowali
informacje
historyczne,
przeplatając
pięknymi
pieśniami
patriotycznymi. Wzruszającym momentem spotkania było wspólne
odśpiewanie hymnu narodowego, po wcześniejszym poznaniu historii
powstania.
Przedszkolaki
odśpiewały
razem
z uczniami
i nauczycielami hymn, przyjmując odpowiednią postawę. To było
piękne, wzruszające, pełne patriotycznych porywów serca spotkanie.
O wychowanie patriotyczne i tożsamość narodową trzeba dbać
i dostarczać
odpowiednich
informacji,
zapewnić
udział
w uroczystościach i akademiach, by przyszłe pokolenie Polaków
z dumą i szacunkiem dla przeszłych i współczesnych bohaterów
narodowych kultywowało tradycje i święta narodowe.
 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W piątek 25 listopada nasze przedszkole gościło
pluszowe misie z okazji Święta Misia. Od rana
panowała ciepła i przyjazna atmosfera, za sprawą
wizyty nietypowych gości w różnych rozmiarach,
kolorach. Uroczystość rozpoczęła się po śniadaniu.
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Wszystkie grupy wraz z Paniami i misiami udały się na wielką
zabawę do sali teatralnej. Pani Natalia Kafara wychowawczyni grupy
"Żabek" poprowadziła imprezę przy współpracy z Paniami
z pozostałych oddziałów. To była bardzo radosna zabawa: tańce
z misiami, konkursy i zawody sportowe, zagadki ukryte w pękających
balonach, w których uczestniczyły dzieci i ich pluszowi przyjaciele.
Dzieci z grup prezentowały przygotowane krótkie występy
artystyczne o tematyce misiowej. Było też zadanie specjalne dla Pań
z przedszkola i gdyby nie ich asystenci z grupy, to było by trudne
do wykonania. Dzieci również otrzymały dyplomy i nagrody
w ramach zorganizowanego konkursu plastycznego "Mój miś",
nagrodzone prace można było podziwiać w galerii przedszkolnej.
Na koniec zabawy dzieci otrzymały słodkie upominki- niespodzianki
w postaci ciasteczek "Misie-Lubisie". To był niezapominany, bardzo
radosny i ciepły dzień, bo misie przez cały dzień były w przedszkolu
razem dziećmi. I jak tu nie kochać i nie przytulać się do misia w takim
szczególnym dniu?
 MIKOŁAJKI
Dnia 6 grudnia w imieniny Mikołaja odbyła się
uroczystość przedszkolna z udziałem wszystkich
wychowanków. Aby zaznaczyć uroczysty dzień
dzieci były ubrane w mikołajkowe czapeczki i inne
gadżety świąteczne, oczywiście w ulubionym
kolorze św. Mikołaja - czerwonym. Wszyscy tego
dnia byli bardzo grzeczni, bo to niezwykły sposób
obdarowania prezentami przez oczekiwanego Gościa jest już tradycją
od setek lat. Dzieci brały udział w konkursach, tańcach, prezentowały
swoje talent na scenie. A gdy przybył Mikołaj z prezentami, to była
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kulminacja uroczystości- rozmowy, wspólny taniec. Trudno było się
rozstać z tak długo oczekiwanym Gościem, ale inne dzieci też
oczekiwały na prezenty. Tego dnia odbyło się uroczyste
rozstrzygniecie konkursu plastycznego " Portret Mikołaja". Nagrody
zdobyło 25 dzieci, choć wszystkie prace plastyczne były przepiękne.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
 JASEŁKA I KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
W dniach 15-16 i 19 grudnia 2016 roku
w " Rumiankowym Przedszkolu" zapachniało
świętami Bożego Narodzenia, a to za sprawą
wydarzeń, które zintegrowały całą Społeczność
Przedszkola. W tych dniach odbył się kiermasz świąteczny podczas
którego Rada Rodziców przy wsparciu Klubu Małego Wolontariusza
przeprowadziła akcję charytatywną wspomagając leczenie jednego
z rodziców wychowanków przedszkola. Wykonane ozdoby przez
dzieci
przykuwały
uwagę
niepowtarzalnością,
pięknem.
We wszystkich grupach odbyły się spotkania świąteczne z rodzicami
połączone z występem artystycznym lub Jasełkami.
W dniu 19 grudnia odbył się uroczysty "Opłatek" z udziałem
wychowanków grup III, IV, V oraz Grona Pedagogicznego,
pracowników i emerytowanych nauczycieli przedszkola. Gościem
honorowym był ks. Paweł Kamiński- wikariusz z parafii św. Jadwigi
Królowej oraz Rada Rodziców reprezentowana w tym dniu przez
Pana Adama Wojcieszuka i Pana Macieja Czemiela. Dzieci z grupy
III- Biedronki przygotowały część artystyczną - "Kolędowanie
po Polsce". Wspólny śpiew kolęd, składanie życzeń przy opłatku
w blasku świec i choinki był bardzo pięknym i wzruszającym
momentem uroczystości. W przedszkolu na holu pojawiły się szopki
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dziecięce wykonane w ramach zajęć dodatkowych z architektury pod
kierunkiem Pani Agnieszki Późniak, a także dziecięce prace
plastyczne w galeriach grupowych. Słowem, było bardzo świątecznie.
 BAL KARNAWAŁOWY
Dnia 16 stycznia nasze przedszkole bawiło się w Restauracji Mozart.
Od rana wyczuć można było karnawałową atmosferę, a to za sprawą
kolorowych masek i różnorodnych strojów. Na bal przybyły
księżniczki, wróżki, a także policjanci, żołnierze, kotki, elfy, motylki,
Indianie, kowboje, Spidermeni czy Batmani.
Zabawa rozpoczęła się o godz. 9.30 i
poprowadzili ją aktorzy z Teatru " Co NieCo".
Miło nam było, bo wodzirejem był absolwent
naszego przedszkola Łukasz Ołdziejewski.
W pięknej sali dzieci powitały karnawałowe rytmy
i bałwanek, który opowiadał o swoich przygodach
i organizował ciekawe konkursy dla dzieci - były
śnieżne wyścigi na kule, lepienie bałwanka,
wyścig
pingwinów
i oczywiście
taniec
z bałwankiem.
Były
tańce
"przytulańce",
dyskotekowe, indywidualne, w parach, korowody
i" pociągi". Po przerwie na sok i złapanie oddechu w końcu przybył
oczekiwany św. Mikołaj, który po rozmowie i zagadkach dla dzieci
przyznał, że dla grzecznych dzieci zostawił prezenty w przedszkolu.
Po wspólnych zdjęciach z Mikołajem dzieci wróciły do przedszkola
na pyszny obiadek. W salach na dzieci czekały prezenty.
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 DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W styczniu zaprosiliśmy do przedszkola babcie i dziadków. Każda
grupa przygotowała występ artystyczny oraz własnoręcznie zrobione
upominki, które z wielką satysfakcją wręczono gościom. Występy z
pewnością przypadły do gustu, a widok
wnuczki czy wnuczka w roli aktora był
powodem nie jednego wzruszenia.
Serdecznie dziękujemy za przybycie.
 OGÓLNOPOLSKI PROJEKT
CZYTELNICZY pt. ,,MAŁY MIŚ
W ŚWIECIE WIELKIEJ
LITERATURY”
Zimą w grupie I ,,Motylki” rozpoczęto realizację ogólnopolskiego
projektu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami
pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka pana Marka
Michalaka, ks. dr hab. Jana Niewęgłowskiego, prof. UKSWDziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Pani Doroty Dziamskiej pedagoga, autora systemu Edukacja Przez Ruch, eksperta MEN.
Pomysłodawcą projektu jest Pani Aneta Konefał dyrektor Przedszkola
Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Udział w projekcie przewiduje
realizację zadań w oparciu o trzy moduły:
- Miś w kręgu tradycji Bożego Narodzenia (grudzień)
- Wędrówki misiów po białostockich przedszkolach (styczeń-luty)
- Przygoda Małego Misia – konkurs plastyczno-literacki (marzec).
W grudniu maluszki wykonały świąteczne pocztówki, które następnie
rozesłano do zaprzyjaźnionych przedszkoli. Dzieci wykonały ozdoby
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choinkowe (łańcuch i pawie oczka), wspólnie z paniami ubrały
drzewko, po czym nauczyły się misiowej pastorałki pt. ,,Nie płacz
Jezu”, poznały także tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia.
W styczniu i lutym gościliśmy pluszowe misie z białostockich
przedszkoli. Każdy gość wysłuchał bajki lub opowiadania, a także
towarzyszył nam podczas codziennych zajęć przedszkolnych. Każdą
wizytę uhonorowaliśmy wspólnym pamiątkowym zdjęciem i
dedykacją. Również nasz miś Franio wybrał się w taką wędrówkę.
Otrzymał od nas dziennik podróży, aby skrzętnie dokumentował
swoje wizyty.
Udział w projekcie przyniósł wiele korzyści dla przedszkolaków, a
przede wszystkim zachęcił do czytania oraz przyczynił się do
kształtowania postawy otwartości na świat i poznawania nowych
ludzi. W drugim półroczu planujemy zaprosić do grupy chętnych
rodziców lub innych krewnych, aby poczytali maluszkom w ramach
akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne misie, które już wkrótce
powinny pojawić się w naszej placówce.
 AKCJA ,,GÓRA GROSZA”
Informujemy, że w Akcji "Góra Grosza" zebrano w naszym
przedszkolu kwotę 203 złotych 05 gr. Celem, na który zbierane były te
drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją
rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim,
ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie
najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i
wspólne
działanie
dla
dobra
potrzebujących.
Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci z Domów Dziecka za okazaną
pomoc.
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Koniec leżakowania, na korytarzu słychać odgłosy zbliżającego się
wózka z podwieczorkiem…
- Dzieci, wstawamy! jedzenie jedzie…. (Hania)
… a na podwieczorek kasza manna z polewką truskawkową
- Pani, dasz olewy? (Filip)
Ranek, maluszki bawią się w rodzinę z pieskiem, gdy nagle słychać z
końca sali:
- Chodź piesu na spacer (Bożenka)
Pani Ula zwraca uwagę na ,,rozanieloną” twarz dziewczynki, która
spogląda w Jej kierunku…
Pani Ula: - Pola, cieszysz się?
Pola K.: - Taaaaa…
Pani Ula: - A z czego się tak cieszysz?
Pola K. (pokazując palcem): - Z Ciebie…. 
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JAK USPRAWNIAĆ MOTORYKĘ
MAŁĄ?
Motoryka mała to inaczej sprawność rąk i palców. Jej prawidłowy
rozwój gwarantuje powodzenie w nauce pisania oraz samodzielności.
Obecnie obserwuje się dużo większe utrudnienia w tym zakresie,
podczas gdy motorykę małą należałoby zacząć ćwiczyć jak
najwcześniej.
Jak usprawnić manualnie dzieci? – przykładowy zestaw zabaw :
 samoobsługa: zapinanie i rozpinanie zamka, guzików,
zatrzasków, wiązanie butów, nakładanie i zdejmowanie odzieży
 zabawy z masami plastycznymi: ciastolina, masa solna, pianka
modelarska, plastelina; zgniatanie kulek różnej wielkości z gazet
 zabawy paluszkowe w oparciu o rymowankę
 ,,ścieżki sensoryczne” – zabawy przedmiotami o różnej fakturze,
teksturze
 malowanie palcami na dużych arkuszach papieru
 układanie kolorowych szlaczków z darów przyrody, np. żołądź,
fasola, jarzębina (im mniejsze elementy, tym większa precyzja
chwytu)
 budowanie wieży z klocków
 ćwiczenia rozmachowe na dużych powierzchniach, np. kreślenie
półkoli, długich kresek
 zamalowywanie, zakreskowanie, wyklejenie konturów
 kreślenie wzorów w kaszy mannej, skrobi ziemniaczanej
 rysowanie po śladzie, łączenie kropek (ćw. grafomotoryczne)
 nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek,
sznurowadeł przez otwory, np. zabawy z makaronem
 wbijanki korkowe
 darcie papieru i wyklejanie szablonu ścinkami
 cięcie prostych elementów i wg wzoru, wycinanie po linii
prostej, łamanej i falistej (5/6-latki)
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"Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym,
co naprawdę warto robić"
Lewis Carrol
Jednym z zadań stawianych przed przedszkolem jest
kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi, naszych
wychowanków. W związku z tym nasze przedszkole w listopadzie
2016 roku dołączyło do Fundacji „Świat na Tak” prowadzącego Kluby
Ośmiu. Powstały Klub Małego Wolontariusza „Ósemeczka”– to
wspólne miejsce ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i
pragnieniu niesienia pomocy. Głównym celem Klubu „Ósemeczka”
jest: niesienie bezinteresownej pomoc rówieśnikom w trudnych
sytuacjach, pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym,
zwierzętom oraz działania na rzecz środowiska naturalnego.
Pamiętamy także o tym, aby dzielić się swoją radością i uśmiechem z
innymi.
Wolontariusze naszego Klubu kierują się w swojej pracy trzema
zasadami:
1.

zasada osobistej pracy i na rzecz potrzebujących pomocy,

2.

zasadą etyczną „wstyd za zło”,

3.

budowanie cywilizacji miłości,
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Podejmowana przez wolontariuszy aktywność wpływa
pozytywnie na rozwój ich osobowości. Dzięki wolontariatowi można
zaszczepiać w dzieciach altruizm stanowiący alternatywę dla
konsumpcyjnego stylu życia. Wolontariat jest wspaniałą szansą na
zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata.
Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków. Uwrażliwia na
potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego
wyboru: więcej mieć czy bardziej być. Poszerza ich horyzonty i
rozwija zainteresowania, stwarza okazję do budowania świata
wartości i znajdywania autorytetów.
Wychowankowie naszego przedszkola są otwarci i ciekawi
świata, pełni pasji i zaangażowania. Wielokrotnie udowodnili, że w
podejmowanych przez siebie działaniach potrafią kierować się
wrażliwością na potrzeby innych.
Działanie
KLUBU
MAŁEGO
WOLONTARIUSZA
„ÓSEMECZKA”, wykorzystując otwartość i ciekawość świata
młodego człowieka poprzez wolontariat pragnie odcisnąć
dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Mamy też
nadzieję zmotywować rodziców do współpracy z nami i wspólnych
przygotowań prezentów, lub zbiórek darów wraz z dziećmi. Cały rok
będziemy prowadzić różnorodne, aktywne działania na rzecz
potrzebujących. Koordynatorem wolontariatu jest pani Ewelina
Ostrowska - nauczycielka z grupy III „Biedronki”, z którą można się
kontaktować w kwestii zaproponowania konkretnej działalności
charytatywnej.
Klub Małego Wolontariusza „Ósemeczka” w I półroczu roku
szkolnego 2016/2017 podjął wiele działań pomocowych. Były to
między innymi:
1.

Akcja Sprzątanie Świata – Polska pod hasłem: „Podaj dalej...
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drugie życie odpadów"– wrzesień 2016r.
2. „Pola nadziei”– kampania społeczna, posadzenie żonkili symboli
nadziei prze budynkiem przedszkola – październik 2016r.
3.

Akcja „Ratujmy Kasztany 2016”– listopad 2016r.

4.

Akcja „Żołędzie dla ZOO” – listopad 2016r.

5. Udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Pana
Grzegorza Bejda z Fundacji "Pomóż Im". Przedszkolaki poznały
zasady działalności i zakres prac wolontariusza.
6. Akcja „Pomagam BO LUBIĘ! Podziel się szafą na święta!”–
grudzień 2016r.
7.

Akcja „Zrób świąteczną kartkę dla kombatantów wojennych”.

8. Przygotowanie ozdób Bożonarodzeniowych dla Fundacji „Pomóż
Im” na kiermasz na Rynku Kościuszki w Białymstoku – grudzień
2016r.
9. Kiermasz świąteczny podczas którego Rada Rodziców przy
wsparciu Klubu Małego Wolontariusza przeprowadziła akcję
charytatywną wspomagając leczenie jednego z rodziców
wychowanków przedszkola – grudzień 2016r.
10. Akcja „Góra Grosza”– grudzień – luty 2017r.

„Pomaganie - fajna sprawa, w tym jest dobro i zabawa!”
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,,Jesień”
Tuż po lecie jesień nadchodzi
ciepły dzień umyka a dzień chłodny się rodzi.
Liście na drzewach mają różne kolory
a dzieci po wakacjach wracają do szkoły.
Do przedszkola przynosimy dary jesieni
I wcale się nie smucimy, że nie ma zieleni.
Jesienne kasztany i żołędzie zbieramy
przeróżne stworki z nich układamy.
Jesień jest piękną i kolorową porą roku
i nawet drzewa bez liści dodają jej uroku.
(Alicji Lech z gr. V ,,Pszczółki” i mama)

„Zimowy sen”
Szedł polną drogą Żuczek Malutki, a za nim tuż obok Kotek Okrąglutki
Dwa kroki dalej Piesek Cypisek, a na końcu wyprawy Lisek Chytrusek
- Gdzie tak śpieszycie drodzy przyjaciele?
Idziemy odwiedzić Misia Krzysia
Bo nasz kolega w sen zimowy zapadnie dzisiaj.
Niesiemy mu smakołyki: owoce i słoiczek miodu
Bo jest z niego straszny łasuch i głodomór
Apetyt ma duży, a zima tuż tuż
Nie mamy ani chwili do stracenia już.
Mamy misję do zrobienia - Spiżarnia Misia jest do wypełnienia!
Spójrzcie! Pierwszy płatek śniegu!
Oto jest powód do przyśpieszenia biegu
Zatem wszyscy ruszajmy do naszego niedźwiadka
Tam niedaleko za lasem stoi jego chatka.
Uściskamy go i ucałujemy
Kilka słów na dobranoc powiemy:
„Śpij słodko nasz kochany,
Już wkrótce wiosną znów się razem spotkamy”
(Lena Wojcieszuk z gr. III ,,Biedronki” i mama)
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Poczytajmy razem!
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Połącz kropki, pokoloruj

20

Doprowadź ptaka do karmnika

21

Znajdź różnice, pokoloruj

22

Znajdź właściwą drogę

23

Połącz śnieżynki z ich cieniami

24

Czego potrzebujemy zimą?

25

,,Bystre oko” przedszkolaka !

26

Narysuj koronki na sukni Królowej Śniegu
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Listopad 2016 – Styczeń 2017

 VII edycja Przeglądu Recytatorskiego ,,Co w trawie
piszczy? – W koronie drzewa; etap miejski: Aleksandra
Siwik, Joanna Sidoruk, Daniel Gumieniak, Miłosz
Zajkowski, Michał Siwak (nagroda)
 Las i jego mieszkańcy – konkurs plastyczny:
Hania Andrejuk, Zosia Uszyńska (wyróżnienie)
 Listy do św. Mikołaja - konkurs plastyczny:
Mateusz Kowalko (nagroda)
 Konkurs literacko-plastyczny o Simonie Kossak
organizowany przez Radia Białystok: Piotr Letko
(wyróżnienie)
 Konkurs pt. „Moja książeczka z własnym tekstem i
ilustracjami” organizowany przez Przedszkole nr 8 w
Gnieźnie (wyróżnienie dla grupy III ,,Biedronki”)

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi: papier ksero, tusz do
drukarki, toner ksero, itp.
Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej, Ewy Wróblewskiej i Eweliny Ostrowskiej
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