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DRODZY RODZICE !!!
Minęły wakacje! Wypoczęci, pełni nowych pomysłów, bogatsi w
doświadczenia wracamy do swojej pracy. Wasze (a także w pewnym
sensie i nasze) dzieci również wracają do swoich zajęć i obowiązków.
Mamy nadzieję, że będzie to rok udany dla nich i dla Was, przyniesie
nam wiele radości ze wspólnych, szczęśliwych chwil, pozwoli wspólnie
pokonać ewentualne kłopoty lub trudności. Przygotowaliśmy dla Państwa
nowy numer „Kubusiowych wieści”.
Witamy w naszej gazetce przedszkolnej po raz pierwszy w tym
roku szkolnym. Zachęcamy wszystkich do czytania, zgłaszania
propozycji oraz uwag dotyczących treści. Szczególnie miło witamy wśród
czytelników osoby, które przyszły do naszego przedszkola po raz
pierwszy.
W nowym roku szkolnym 2014/2015 witamy najmłodsze grupy:
dzieci 2-letnie „Elfiki” oraz dzieci 3-letnie „Dzielne lwy”, średniaki czyli
dzieci 4-letnie: „Leśne ludki” oraz „Żeglarze” ,a także starszaki czyli
dzieci 5-6letnie „Smerfy” oraz „Pirackie kotki”.
„Pierwszy dzień w przedszkolu” Mirosława Wojtczak
Tomek właśnie po raz pierwszy
przyszedł do przedszkola.
Spójrzcie, jaka dziś u Tomka
mina jest wesoła.
Mama w szatni rozebrała,
powiesiła płaszczyk.
A na Tomka z kąta szatni
śmieszny krasnal patrzy.

– Witaj Tomku przedszkolaku –
mały krasnal wita.
– Chodźmy razem do twej pani –
i za rękę chwyta.
Tomek z mamą się pożegnał
i razem z krasnalem,
dzielnym krokiem maszerując,
wszedł do swojej sali.

Redakcja: Sylwia Zielińska

„Kubusiowe ploteczki”
czyli co wydarzyło się we wrześniu i w październiku…….
1. Pierwszy dzień jesieni połączony z dniem pieczonego ziemniaka.
Ziemniak – pospolite i smaczne warzywo stał się inspiracją do
zorganizowania wspólnej zabawy. W związku z pierwszym dniem jesieni
zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu Święto Pieczonego Ziemniaka.
Piękna, złota, polska jesień zachęca nas do częstych zabaw na ogrodzie
przedszkolnym. Wspólnie bawiły się wszystkie dzieci uczęszczające do
naszego przedszkola. Były zawody w sadzenie i zbieranie ziemniaków,
slalom z „gorącym ziemniaczkiem”, wyścig z rzutem ziemniakiem do
wiaderka, „wykopki” czyli szukanie ziemniaków w piaskownicy a także
wyścig drużyn, kto szybciej zbierze ziemniaki. Były też zabawy ze
śpiewem i zabawy integracyjne.

2. Wycieczka do stadniny koni.
Dnia 24.09.14r. nasze 4-latki „Żeglarze” oraz „Leśne ludki” odwiedziły
stadninę koni w Ramiszowie. Pogoda oraz dobre humory dopisywały
naszym przedszkolakom. Stadnina składa się z krytej ujeżdżalni, dwóch
placach piaskowych oraz stajni. Wszystkie te obiekty mogli zobaczyć
nasi przedszkolacy. W stajni poznali boksy koni, imiona poszczególnych
zwierząt oraz poznali informacje o pielęgnacji koni. Ale oczywiście
największą frajdą była przejażdżka na koniu. Po przejażdżce dzieci
zjadły pączki, napiły się ciepłej herbatki i z …….. wróciły do przedszkola.

3. Bicie Rekordu Guinnessa w myciu zębów.
Rekord Guinnessa w szczotkowaniu zębów pobity!
30 września 2014 roku nasze Przedszkolaki przyczyniły się do
pobicia Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby
w jednym czasie. Aż 81 dzieci w naszym przedszkolu brało udział
w akcji. Każdy przedszkolak zaopatrzony był w szczoteczkę, pastę do
zębów i kubeczek z wodą. Przez 2 minuty dzieci szczotkowały zęby.
Zęby szczotkowało łącznie w całej Polsce 313 tys. 328 dzieci. Poprzedni
rekord został ustanowiony w Indiach w 2007 roku i wówczas w akcję
zaangażowało się 177 003 osoby.
Próba bicia rekordu zakończyła się sukcesem! Każde dziecko otrzymało
pamiątkowy certyfikat, a przedszkole dyplom z podziękowaniem za
udział w biciu Rekordu Guinnessa.

4. Wycieczka do leśniczówki.
Dnia 03.10.14r. najstarsze grupy w przedszkolu „Smerfy” oraz
„Pirackie kotki” odwiedziły leśniczówkę w Kątnej. Na miejsce dzieci
dojechały komunikacją podmiejską. Pan leśniczy przywitał dzieci bardzo
serdecznie. Przy płonącym ognisku opowiedział dzieciom o swojej pracy,
o zwierzętach żyjących w lesie oraz o drzewach i leśnych krzewach.
Następnie pokazał swój gabinet, w którym pracuje. Dzieci z ogromną
ciekawością słuchały opowieści leśniczego. Krótki spacer po lesie,
w którym dzieci poznały grzyby jadalne oraz trujące oraz nazwy drzew
był niezwykle pouczający. Na koniec pobytu dzieci zjadły pyszne pączki,
ponieważ wycieczka po lesie wzmogła apetyty dzieci.

5. Sałatka owocowa oraz warzywne stworki.
Warzywa są zdrowe, pożywne i kuszą różnorodnością kształtów
i kolorów. Dzieci przekonują się o tym na co dzień. Ale są też inne
możliwości korzystania z darów jesieni. Nasze przedszkolaki wykonały
urocze, pomysłowe i smakowicie wyglądające stworki. Każdy inny, jak
nasze

przedszkolaki.

Jedne

z ziemniaczanym

brzuszkiem,

inne

z pomidorowym. Dzieci wykazały się ogromną inwencją twórczą,
wykazując przy tym duże zaangażowanie. Następnie „Smerfy” miały
możliwość zrobić sałatkę owocową.
Krojenie warzyw i owoców wszystkim sprawiało przyjemność. Dzieci
z wielkim zaangażowaniem podeszły do tego zadania, obierały i kroiły
owoce i warzywa, wrzucały je do miski. Na koniec była wielka
degustacja, która sprawiła wszystkim dużo radości, a jej efektem
końcowym było zjedzenie prawie w całości przygotowanej sałatki.
Spotkania były okazją do dobrej zabawy, a przede wszystkim utrwalenia
nawyków zdrowego odżywiania.

6. Teatrzyk „Misiowa draka o drogowych znakach”.
Zabawy teatralne to bardzo ważny element pracy pedagogicznej
przedszkola. Teatr zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka i już od
najmłodszych lat odgrywa ważną rolę w kształtowaniu jego osobowości.
Dnia 06.10.14 nasi milusińscy obejrzeli przedstawienie teatralne
pt.: „Misiowa draka o drogowych znakach”. Przedstawienie opowiada
o sympatycznym Misiu, który pragnie nauczyć się jeździć na rowerze.
Mądra przyjaciółka - papuga Ara, uświadamia mu potrzebę poznania
znaków drogowych i podstawowych przepisów ruchu drogowego.
Wesołe

dialogi,

piosenki

o

ruchu

drogowym,

oraz kolorowa

scenografia to główne zalety tego przedstawienia. Wszystko ładnie
splecione w jedną całość sprawiło, iż dzieci bardzo szybko przyswoiły
przedstawiony temat, nauczyły się rozpoznawać podstawowe znaki
drogowe oraz dowiedziały się jak bezpiecznie poruszać się po drogach
i jak prawidłowo przechodzić przez ulicę.

7. Konkurs słowno- muzyczny „Wierszowana jesień”.
Dnia 10.10.14r. odbył się w naszym przedszkolu konkurs słownomuzyczny pt .„Wierszowana jesień”.
Najmłodsze grupy „Elfiki” oraz „Dzielne lwy” zatańczyły do znanych
jesiennych piosenek. Starsze grupy zaprezentowały swe recytatorskie
zdolności. Wybrane przez nich wiersze związane były z aktualną porą
roku - jesienią. Były wiersze zabawne, wesołe, ale także wiersze
nostalgiczne i refleksyjne.
Nie wyłanialiśmy zwycięzców, ponieważ każde dziecko dało całe
serce, żeby powiedzieć swój wiersz, przed tak olbrzymią publicznością.
Dlatego też każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i uznanie w postaci
gromkich braw. A Pani Jesień na pewno trzymała kciuki za wszystkich
recytatorów.

8. Dzień Edukacji Narodowej.
14 października to wyjątkowy dzień dla pracowników naszego
przedszkola. Wtedy bowiem obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
Dzieci z naszego przedszkola również postanowiły podziękować
swoim ukochanym ciociom za trud włożony w ich wychowanie, edukację
i opiekę. W tym uroczystym dniu najstarsze grupy w naszym przedszkolu
zaprosiły swoje ciocie na uroczystość, na której zaprezentowały wiersze
i piosenki oraz złożyły płynące prosto z małych serduszek życzenia.
Obdarowały również wszystkich czerwonymi różyczkami.
Po części artystycznej nastąpiła część konkursowa dla cioć i dzieci np.
kreatywna

ciocia

(malowanie

paznokci

dziewczynkom),

ciocia

sanitariuszka (bandażowanie głowy dziecka) oraz ciocia kucharka
(obieranie jabłka z jak najdłuższą skórką).

9. Światowy Dzień Mycia Rąk.
Dnia 15 października w ponad 100 krajach na całym świecie po raz
piąty obchodzono Światowy Dzień Mycia Rąk.
Do akcji włączyło się też nasze przedszkole. Ciocie przypomniały
dzieciom, że staranne mycie dłoni mydłem i wodą, może uchronić dzieci
przed całym wachlarzem poważnych chorób, a w okresie jesienno zimowym zmniejszymy ryzyko zachorowania na grypę. Zgodnie z tą
myślą ciocie zaprezentowały teatrzyk pt. „Co się stało Kubusiowi?”.
Dzieci z wielkim przejęciem obserwowały scenę, w której Kubuś nie
umył rąk po przyjściu z dworu i zjadł brudne jabłuszko. Przedszkolaki
poznały także sześć etapów mycia rąk. Wierzymy, że wszelkie działania
z naszej strony wpływają na rozwój edukacji zdrowotnej dzieci.
Im wcześniej wyrobimy w sobie nawyk poprawnego dbania o higienę
rąk, tym lepiej.

10.

Dzień Jabłka.

Zielone, czerwone, okrągłe i pachnące, a jako przekąska niezwykle
sycące.

Jabłko – pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek.

Wszyscy jabłka chętnie jemy i DZIEŃ JABŁKA ŚWIĘTUJEMY.
Dnia 20.10.14r. w najmłodszej grupie w „Elfikach” obchodziliśmy
dzień Jabłka. Wszystkie dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola
ubrane w kolorach jabłek. Celem zajęć była integracja wszystkich dzieci
oraz zachęcanie ich do spożywania owoców, w szczególności jabłek i to
pod różnymi postaciami z powodu walorów zdrowotnych i odżywczych.
Dzieci wszechstronnie poszerzały wiedzą o jabłku. Poznawały różne
gatunki jabłek rozpoznawały kształt, zapach, kolor, smak. Zdobywały
wiadomości na temat potraw i przetworów z jabłek. Na podstawie
teatrzyku dzieci poznały wiersz J. Brzechwy „Entliczek - pentliczek” oraz
„jabłkowy” taniec. Dzieci jadły jabłka, mus jabłkowy, piły sok, oraz
wykonywały jabłkowe jeżyki.

11.

Wycieczka do Zielonego Centrum.

Ogrody to pasja wielu ludzi. Zielone Centrum to pierwsza w Polsce
Galeria Ogrodnicza zlokalizowana w Psarach pod Wrocławiem. Dzieci
z grupy „Smerfów” miały możliwość odwiedzenia Zielonego Centrum.
Pani przewodnik przygotowała dla naszych przedszkolaków mnóstwo
atrakcji. Były konkursy w zgadywaniu z zamkniętymi oczami, zagadki
oraz prelekcja na temat różnych kwiatów, drzewek i krzewów. Dzieci
z

zainteresowaniem

słuchały

nowych

wiadomości

o

roślinach.

Dowiedziały się, że kwiaty wyrastają z nasionek lub z cebulek,
przypomniały sobie wiadomości na temat budowy roślin oraz jak
powinniśmy pielęgnować rośliny. Dzieci w wieku przedszkolnym żywo
interesują się otaczającym światem, dlatego też wiadomości, które
przyswoiły sobie na wycieczce z pewnością zaowocują w przyszłości.

12.

Warsztaty florystyczne.

Warsztaty florystyczne to cykl spotkań z zakresu bukieciarstwa
prowadzonych w grupach dzieci 4, 5 letnich. Zajęcia mają pokazywać
dzieciom różnorodność form, kształtów, kolorów i struktur roślin.
Podczas takich warsztatów doskonali się również zdolności manualne
dzieci, a także uczy się wrażliwości na otaczającą przyrodę. Wszystko to
pokazywane jest i tłumaczone w przystępny, dostosowany sposób dla
każdej grupy wiekowej. Zdobyte wiadomości i umiejętności na
warsztatach florystycznych będą

wykorzystywane do wykonywania

prezentów okolicznościowych, np. na Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Mamy i Taty oraz przy robieniu ozdób świątecznych, stroików
bożonarodzeniowych czy palm wielkanocnych. Na pierwszych zajęciach
dzieci wykonały bukiety jesienne w dyniach.

13.

Urodziny Kubusia Puchatka.

„Wiwat Misiu, łakomczuszku, niech nie burczy Ci już w brzuszku.
My życzenia ci składamy, byś był jak najdłużej z nami.
Miodku zawsze miej w dostatku, żyj nam 100 lat nasz Puchatku ! ”

Dnia 24.10.14r. obchodziliśmy kolejne urodziny naszego patrona Kubusia Puchatka. Każda grupa była przebrana za inną postać ze
Stumilowego Lasu. Na uroczystość przybyły tygryski, prosiaczki, sowy
oraz osiołki. Ten dzień obfitował w liczne konkursy np. zbieranie
wykałaczek rękawicą kuchenną czy zlizywanie miodku z talerzyka.
Oczywiście na koniec każdy przedszkolak spróbował babeczkę pieczoną
przez ciocię Mariolę oraz ciasto w kształcie głowy misia.

14.

Pasowanie na przedszkolaka.

3 - latki „Dzielne lwy” z naszego przedszkola mają już za sobą
pierwszą najważniejszą uroczystość, jaką było dla nich bez wątpienia
Pasowanie na Przedszkolaka.
Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu
przekroczyły próg przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed
licznie

zgromadzoną

publicznością. Podczas

uroczystości

dzieci

zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego
pobytu w przedszkolu. Były wierszyki, ale przede wszystkim olbrzymia
ilość piosenek z układami choreograficznymi. Kolejnym punktem
programu było pasowanie dużą kolorową kredką przez panią dyrektor
oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i rożków obfitości.
„Dzielne lwy” ubrane w żółto - pomarańczowe koszulki i maski lwów
prezentowały się naprawdę ślicznie. Nazwa grupy jest bardzo trafna,
ponieważ nikt nie płakał, nikt nie uciekł ze sceny i każdy pokazał jaki jest
dzielny.

15.

Halloween.

Dnia 31.10.14r. dzieci przyszły do przedszkola przebrane za wampiry,
duchy, czarownice lub ukryły twarz za maskami. Dominującym kolorem
w Halloween był kolor czarny lub pomarańczowy.
Przedszkolne mini disco było prowadzone przez grupę animacyjną
„Rewelacja”. Zabawa została podzielona na dwie części. Na początku
bawiły się i tańczyły maluszki, ze względu na to, żeby nie przestraszyły
się wyglądu swoich starszych kolegów. Następnie odbyła się parada
dzieci przebranych w stroje halloweenowe. Chociaż tradycja Halloween
przyszła do nas zza oceanu w latach 90-tych ubiegłego wieku, to
sprawia dzieciom dużo radości i uśmiechu. A przecież w wychowaniu
o to chodzi, aby dostarczać dzieciom powodów do radości i zabawy.
Myślę, że nam się to udało, co widać na załączonym zdjęciu.

Kubusiowe rady , czyli poczytaj mamo, poczytaj
tato…….

Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest
nadzwyczaj trudnym przeżyciem, dlatego konieczne jest wspieranie go
przez rodzinę i nauczycieli. W związku z tym, przygotowałam kilka
gotowych rad, jak pomóc dziecku w adaptacji.
Jak przygotować dziecko do przedszkola?

1.

Pozytywne myślenie o placówce, informowanie dziecka o tym,

że w przedszkolu będzie spędzać czas w towarzystwie innych dzieci
bez rodziców.
Przed pójściem do przedszkola warto przekazać pociesze jak
najwięcej informacji, żeby potem nie czuło się tak nieswojo w nowym
miejscu, zwłaszcza kiedy nie będzie już obok niego mamusi.

2.

Dziecko powinno bez pośpiechu rozpocząć swój dzień.
Dobrze jest wstawać w miarę wcześnie, żeby nie śpieszyć się za

bardzo. Dziecko powinno bez pośpiechu rozpocząć swój dzień. Trzeba
pamiętać, że maluszki robią wszystko dużo wolniej niż dorośli.
Poganianie malca powoduje, że jest jeszcze bardziej zestresowany
i może gorzej znieść rozstanie z mamą.

3.

Przez

pierwszy

miesiąc

odbieramy

wcześniej

dziecko

z przedszkola.
Można przez jakiś czas wcześniej odbierać maleństwo do domu
i stopniowo przedłużać jego pobyt. W końcu kiedyś będzie się musiało
przyzwyczaić do nowego miejsca.

4.

Dotrzymujemy słowa.
Ważne jest, żeby dotrzymywać słowa. Jeżeli mama obieca

dziecku, to powinna się tego trzymać. Debiutujący przedszkolak
powinien być pewny, że może polegać na swoich rodzicach. W ten
sposób zapewnia się mu poczucie bezpieczeństwa.

5.

Okazywanie

spokoju,

poczucia

bezpieczeństwa

podczas

rozstania.
Rozstanie z dzieckiem nie jest łatwe zarówno dla rodziców jak
i samego malca. Trzeba jednak zachować „ zimną krew” i nie pozwolić
sobie na to, żeby wspólnie z dzieckiem roztkliwiać się. Owszem dziecku
należą się słowa otuchy, ale nie można pokazać, że to ciężkie przeżycie
nie tylko dla niego. Część dzieci histeryzuje tylko przez chwilę, a kiedy
mama czy tata będą już poza zasięgiem wzroku, nagle uspokajają się
i zachowują się jakby nigdy nic.

6.

Stanowcze rozstanie.
Dziecko nie może zobaczyć, że jego rodzice są przejęci, a nawet

panikują. Da mu to podstawy do tego, żeby myśleć, że przedszkole to
coś strasznego, skoro nawet rodzice są przejęci. Trzeba mówić
stanowczo. Można uspokajać dziecko, ale nie za długo. Wystarczy
powiedzieć parę słów otuchy. Jeśli to nie pomaga, to nie pozostaje nic
innego jak z bólem serca wyjść z przedszkola i liczyć na to, że dziecko
się

uspokoi.

Warto

w

tej

sytuacji

odrobinę

zaufać

paniom

przedszkolankom. W końcu mają one już doświadczenie z plączącymi
dziećmi. Są też odpowiednio wykwalifikowane i wiedza jak uspokoić
beksę.

7.

Danie dziecku do przedszkola np. zabawkę z domu.
Dajemy pociesze jakąś rzecz, która będzie się kojarzyła z domem

(maskotka z którą zasypia).

8.

Wygodne ubranie dziecka.
Warto ubierać pociechę tak, żeby nie miała ona większych

problemów np. z zdjęciem spodenek w toalecie. Dobrze jest więc
przynajmniej na początku założyć dziecku spodenki z gumką. Jeżeli
zwłaszcza na początku dziecku zdarzy się przykra niespodzianka np.
dziecko posiusia się, to potem będzie czuło jeszcze większą niechęć do
przedszkola. Pakujemy maleństwu dodatkowe ubranie do przebrania.

9.

Czytanie dzieciom książeczek np. „ Wesołe przedszkole”-

M. Kownackiej, Bajki terapeutyczne - M. Molickiej.

10.

Zorganizowanie czasu na bycie z dzieckiem po odebraniu go

z przedszkola.

11.

Odprowadzanie dziecka do przedszkola przez tatę.

12.

Ujednolicenie rytmu dnia w domu i przedszkolu.

Kubusiowe łamanie głowy
czyli rusz głową przedszkolaku…….
Zabawa „prawda – fałsz”
1.Jesienią jest bardzo ciepło na dworze.
2.Jesienią na drzewach pojawiają się zielone pączki.
3.Jesienią bociany odlatują do ciepłych krajów.
4.Jesienią liście są różnokolorowe i można z nich robić piękne bukiety.
5.Jesienią ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy.
6.Jabłka rosną na gruszy.
7.Muchomor to grzyb trujący.
8.Owoce i warzywa mają dużo witamin.
9.Jesienią można jeździć na sankach.
10.Gruszka to pyszne warzywo.

Kubusiowe wiersze i opowiadania
czyli poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato……

Pierwszy dzień w przedszkolu
Misiu,

ty

śpiochu,

wstawaj szybko,

bo spóźnimy

się

do

przedszkola! - Do przedszkola? - zapytał zdziwiony Niebieski Miś
i przetarł łapką zaspane oczy.

Przy

jego

łóżeczku

krzątał

się

podekscytowany Zajączek: - Jak to, zapomniałeś? Dziś nasz pierwszy
dzień. Pośpiesz się, dzieci nas potrzebują. Niebieski Miś rzeczywiście
przypomniał sobie, jaki dziś ważny dzień i zrobiło mu się trochę wstyd,
że zaspał, kiedy dzielne przedszkolaki już dawno wstały. Szybciutko
ubrał się i wyszedł w towarzystwie Zajączka, który przez całą drogę
śpiewał wesoło:
Mały zając oraz Miś do przedszkola idą dziś.
Kiedy śmiejąc się i podśpiewując weszli do sali, wszystkie dzieci
już tam były. Ale wcale nie było wesoło. Dzieci rozglądały się niepewnie
dookoła, a niektóre cichutko pochlipywały w kącikach. - No, macie dziś
dużo pracy - powiedziała pani do Misia i Zajączka. - Trzeba pocieszyć
smutne dzieci.
Najsmutniejszy wydawał się Pawełek. Miś podreptał do niego
i zawołał: - Witaj, Pawełku. Czemu jesteś taki smutny? - Bo moja mama
zostawiła mnie tu i poszła do pracy - odpowiedział Pawełek. - Twoja
mama wróci po Ciebie jak skończy pracować - zapewnił Niebieski Miś. A ty nie poznałeś jeszcze wszystkich dzieci i nie obejrzałeś wszystkich

zabawek. Masz naprawdę dużo zajęć na dziś. Ale Pawełek wcale nie
chciał poznawać dzieci ani zabawek. Chciał się tylko smucić i czekać
w kąciku na mamę.
Niebieski Miś załamał łapki: - Co mam teraz zrobić? Nagle
przyszedł mu do głowy pewien pomysł: - Pawełku, a może posmuciłbyś
się

z

kimś

do

spółki?

Zobacz,

Ania

siedzi

zupełnie

sama

i też jest bardzo smutna. Razem moglibyście smucić się jeszcze
bardziej. Ten pomysł spodobał się Pawełkowi, dlatego postanowił
poznać Anię. Ale smucić się we dwoje wcale nie jest tak łatwo. Trzeba
przecież zapytać, jak ten ktoś ma na imię, gdzie pracuje jego mama, czy
ma siostrę lub brata, jaki kolor lubi najbardziej, czy umie policzyć do
trzech i wiele jeszcze innych pytań. W końcu robi się raźniej, a potem już
całkiem wesoło. Podchodzą inne dzieci, które znów trzeba pytać o różne
rzeczy i czas mija szybko. W dodatku pani cały czas wymyśla różne
ciekawe zabawy i uczy fajnych wierszyków i piosenek.
Pod koniec dnia Pawełek już nie był smutny. Chodził za łapkę
z Niebieskim Misiem i śpiewał wesoło:
Jestem sobie mały miś, do przedszkola idę dziś.
Nawet nie zauważył, kiedy przyszła jego mama. Usłyszała radosną
piosenkę, pocałowała Pawełka i powiedziała: - Widzę, że już się czegoś
nauczyłeś i masz tu nowych przyjaciół. Jestem z ciebie bardzo dumna.
Pożegnaj się ze wszystkimi i chodźmy do domu. Mam dla Ciebie słodką
niespodziankę. Ta "słodka niespodzianka" przypomniała Niebieskiemu
Misiowi, że sam chętnie przekąsiłby trochę pysznej kaszki z miodem.
Gdy tylko upewnił się, że wszystkie dzieci wrócą tu jutro, pomachał im
łapką na pożegnanie i zadowolony udał się na podwieczorek.

Kubusiowe przysmaki

czyli co lubimy

jeść…

Sałatka selerowo - ananasowa cioci Sylwii.
Sałatka ta na pewno znajdzie uznanie wśród rodziców. Jeśli chodzi
o dzieci mam pewne obawy ze względu na specyficzny smak selera.
Składniki:
1 słoik selera konserwowego
1 puszka kukurydzy konserwowej
1 puszka ananasów
30 dag szynki konserwowej
4 jajka, ugotowane na twardo
20 dag sera żółtego
majonez ,sól, pieprz.
Seler, kukurydzę i ananas odsączamy z zalewy. Szynkę, ananas, jajka
oraz ser kroimy w kostkę. Wrzucamy wszystko do dużej miski, mieszamy
z majonezem i przyprawiamy.
SMACZNEGO!

Kubusiowe żarciki
czyli, co wydarzyło się śmiesznego w naszym przedszkolu…….
Igor ( 3 lata) w czasie zabawy dowolnej wszedł pod stół i siedzi.
Ciocia Natalka mówi do chłopca: „Igor, proszę wyjść spod stołu. To nie
jest miejsce do zabawy. A w ogóle, co ty tam robisz?”. Igor szybko
odpowiada: „Koncentruję się!”.
Ciocia Natalka mówi do cioci Ani: „Zrobimy teraz zajęcia, potem się
pobawimy, a póżniej może zrobimy próbę”. Igor słuchając o czym
rozmawiają ciocie odpowiada: „Może być, zgadzam się, mi to pasuje”.
Tymuś (2,5 roku) ma kłopoty z adaptacją. Mówię, więc do niego
„Jesteś bardzo dzielnym chłopcem, nie trzeba płakać, mama już
niedługo przyjdzie”. Tymek wyciągając smoczka z buzi stwierdza „Nie
będę płakał. Tylko baby płaczą!!”.
Pola (2,5 roku) chodzi za mną i od godziny, albo i dłużej powtarza
w kółko: „Czekam na tatusia, czekam na tatusia”. W końcu mówię do
dziewczynki: „Pola, czy ty mi powiesz w końcu coś innego?”. Na co Pola
odpowiada: „A przyjdzie tatuś? Bo ja na niego czekam!”.

