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5 lutego w naszym przedszkolu odbył się bal karnawało-

wy. Oczywiście, jak co roku, w tym dniu  pojawiły  się 

wróżki, księżniczki, kowboje, supermeni, ale ku naszemu 

zaskoczeniu  odwiedzili nas też Bob budowniczy (czyżby 

chciał sprawdzić, czy remont przeprowadzony był prawi-

dłowo?), Hulk (zapewne po to, aby przeprowadzić 

„renowację” gdyby ocena Boba budowniczego była nega-

tywna) oraz strażak (atmosfera w tym dniu była naprawdę 

gorąca). Wszyscy bawili się wyśmienicie :) Do tańca za-

grzewała nas urocz DJ-ka :) Jak się potem okazało była to 

„ciocia” Edytka :) Również „ciocia” Ania zamieniła się w 

tym dniu w uroczego czarnego kotka „przynoszącego 

szczęście” a właściwie „zapraszającego do tańca” :) I jesz-

cze jedna nowość: bal odbył się w naszej nowiusieńkiej 

jadalni :) Została perfekcyjnie zbudowana o czym zaświad-

czył „balowy test przedszkolaków” :) 



 I już mamy nowy rok. Ale „Pszczółki” nie „odpuszczają” :)  

 Już 08 stycznia odwiedziła nas nasza absolwentka a obecnie aktorka 

Sara Celler - Jezierska, która czytała nam książkę o detektywie Am-

brożym Nosku, wspominała przedszkolne czasy.  

 12 stycznia odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty garncarskie, 

podczas których wykonaliśmy wazoniki. To było bardzo ciekawe do-

świadczenie :) Potem zrobiliśmy jeszcze kwiatuszki z bibułki i prezent 

dla babci i dziadka gotowy :) 

 Następnego dnia - 13.01. odwiedzili nas 

wolontariusze z Fundacji Miasto Kotów z kot-

kiem Nugatem (do adopcji). Jak zawsze to były bardzo interesujące zajęcia. Coraz le-

piej potrafimy już postępować ze zwierzętami. Najbardziej czekamy oczywiście na kot-

ka i możliwość jego głaskania :) 

 19.01 razem z „ciocią” Beatą wybraliśmy się do ogrodu, żeby sprawdzić jak wyglą-

dałby świat gdyby śnieg był kolorowy. Pomalowaliśmy kawałek ogródka (bardzo nie-

wielki)  i stwierdziliśmy, że biały podoba nam 

się najbardziej :) 

 20.01 zaprosiliśmy mamę Adasia do czyta-

nia nam bajeczek po obiedzie. Razem z gimna-

zjalistką przeczytała nam bardzo ciekawą ksią-

żeczkę. To był bardzo udany dzień. 

 28.01 z „ciocią” Edytką pojechaliśmy do Biblioteki Miejskiej przy 

ulicy Belzackiej na zajęcia pt.: „Dbamy o ptaki zimą”. Podczas tych 

zajęć dowiedzieliśmy się, że nie należy karmić ptaków świeżym chle-

bem a najlepszą karmą są 

nasiona słonecznika. 

 02.02 gościliśmy na zajęciach otwartych naszych rodziców. Ma-

musie fajnie się z nami bawiły a my z nimi :) 

 05.02 odbył się u nas bal karnawałowy. Oczywiście pojawiły się 

przede wszystkim księżniczki, wróżki, 

kowboje, batmani i spidermani. Bawiliśmy 

się naprawdę świetnie. Szkoda, że taki bal 

jest tylko raz w roku. Ale może jak będzie-

my grzeczni to „ciocie” zorganizują nam 

jakiś inny bal maskowy :) 

 09.02 mamy zaplanowaną uroczystość 

dla babci i dziadka. Zaprezentujemy się 

w tańcach, piosenkach i wierszach. Serdecznie zapraszamy nasze babcie i dziad-

ków w tym dniu na godz. 14:00 do naszego przedszkola. 

 10.02 pojedziemy do Szkoły Podstawowej Nr 12 na przedstawienie pt.: „Bezpieczne 

ferie”. 

 11.02 spotkamy się z pracownikiem Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazo-

wych, który będzie nam opowiadał o zwierzętach zimą. 

 11.02 nasi przedstawiciele Olga i Adaś wezmą udział w kon-

kursie zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 

pt.: „Zima w wierszu i piosence”. 

 11.02 pojedziemy do biblioteki na zajęcia pt.: „Kraina lodu” 

 29.02 idziemy do Biblioteki Pedagogicznej na zajęcia czytel-

nicze. 
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 Już styczeń 2016 rok, jesteśmy starsi o cały rok. Niektórzy z nas pójdą  w tym roku we wrześniu 

do szkoły (siedmiolatki), ale większość zostaje w przedszkolu (sześciolatki). Bardzo się z tego rozwią-

zania cieszymy. 

   

Zawitała nareszcie do nas prawdziwa zima, pada śnieg, mróz szczypie w nosy, policzki, ale za to może-

my robić bałwanka, przebywać na świeżym zdrowym, powietrzu.  

Poznajemy coraz to nowe literki i cyferki, dodajemy. Czytamy krótkie wyrazy, przypominamy sobie,  

jakie pory roku występują w naszym klimacie. Pamiętamy o dokarmianiu ptaków. Przynosimy nasion-

ka, chlebek oraz słoninkę dla naszych skrzydlatych przyjaciół. 

   W dniu 21 i 22 stycznia składamy życzenia na-

szym dziadkom i babciom. Duża i ważna impreza dla seniorów z okazji dnia babci i dziadka odbędzie 

się 8 lutego 2016 roku.  Na tę okazję przygotowaliśmy występy, na które składają się piosenki, tańce i 

wierszyki. Będzie dużo radości, buziaków, będzie bardzo rodzinnie i wesoło. Bardzo podobały się na-

szym dziadkom i babciom wazoniki z gliny, które robiliśmy samodzielnie na warsztatach garncarskich. 

Zapoznaliśmy się z trudną ale jakże ciekawą pracą garncarza. Dnia 5 lutego w przedszkolu odbędzie się 

bal karnawałowy. Możemy w tym dniu być tym kim chcemy, przebierając się w rozmaite postacie. 

      Niedługo ferie zimowe. Część z nas będzie odpoczywać w górach, korzystając z zimowej aury. Po 

dwóch miesiącach zimowych przyjdzie do nas wiosna. Bardzo lubimy tę porę roku ponieważ dni są 

dłuższe, słoneczko świeci coraz mocniej, zakwitają kwiaty, powracają do nas ptaki z ciepłych krajów. 

        Chociaż bardzo lubimy zimę i korzystamy z jej uroków, ale lubimy również wiosnę, która jest bar-

dzo kolorowa i wesoła. 
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12 stycznia w naszym przedszkolu gościł pan garncarz. Dzieci obserwowały proces powstawania gli-

nianego dzbanka na kole garncarskim. Następnie z pomocą pana garncarza wykonały gliniany wazonik. 

16 stycznia pan Szymon – tata Ali M. – czytał dzieciom bajki. 

25 stycznia- byliśmy na wycieczce w Bibliotece „Jaskółczyn”. Dzieci uczestniczyły w zajęciu pt. 

„Dbamy o ptaki i zwierzęta”. 

28 stycznia wzięliśmy udział w lekcji klasy I w SP nr 3. Tematem lekcji był „Kosmos”. Przedszkolaki 

wspólnie z kolegami ze szkoły siedziały w ławkach i również brały czynny udział w lekcji. 

W styczniu dzieci mogły nacieszyć się śniegiem. Fajnie było podczas zabaw w ogrodzie. Pamiętaliśmy 

także o naszych ogrodowych ptakach. Pomogliśmy im przetrwać  najgorsze dni. 

 Teraz z niecierpliwością oczekujemy kolejnych ważnych wydarzeń, czyli Balu karnawałowego  - 5 lu-

tego i uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka – 9 lutego. Na tę uroczystość ćwiczymy specjalny 

program artystyczny. Jeszcze 8 lutego czeka nas kolejny wyjazd do Biblioteki na ciekawe zajęcia. 

Ciocia Ela i Edyta ogłosiły rozpoczęcie rodzinnego konkursu fotograficznego. Regulamin konkursu jest 

dostępny na tablicach ogłoszeniowych każdej z grup. Bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w tym kon-

kursie. 

A już niedługo trochę odpoczynku, bowiem zbliżają się zimowe ferie. Oby tylko dopisał nam śnieg… 
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