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Szanowni Rodzice !!! 

Witamy w nowym roku szkolnym 2011/2012. Witamy wszystkich, a w szczególny sposób 
Rodziców, których dzieci rozpoczęły uczęszczanie do naszego przedszkola od września. 

Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer naszej gazetki przedszkolnej Kwiatuszek. 
Przedstawiamy w niej informacje związane 

 z organizacją roku szkolnego w naszym przedszkolu. 
Zapraszamy serdecznie Rodziców i wszystkich zainteresowanych do czytania naszej gazetki. 

Co dwa miesiące nowa porcja informacji! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NASZA STRONA INTERNETOWA: 
www.przedszkole5.sokolka.blizej.info 

NASZ ADRES: 
Przedszkole nr 5 z Oddziałem Żłobkowym 

Osiedle Centrum 18 
TELEFON: 
85-711-25-39 

MAIL: 
przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Pierwsze dni w przedszkolu… 

 
         Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola, to jedne z najważniejszych            
i często najtrudniejszych chwil w jego życiu. Dzieci są wtedy często rozdrażnione, zaniepokojone 
rozstaniem z rodzicami, płaczliwe i nerwowe. Wiążą się to zwykle z zachwianiem poczucia 
bezpieczeństwa. Dziecko boi się nie tylko tego co go spotka, ale przede wszystkim tego, że mama nie 
wróci. Najważniejsze to, aby pokonać lęk przed rozstaniem. Okres przedszkolny to dla dzieci czas 
wielu przeżyć, poznają one przedszkolny świat, uczą się współżycia w grupie, stawią pierwsze kroki     
w przedszkolnej społeczności. Owym doświadczeniom towarzyszą różne emocje – czasem jest to 
radość, innym razem smutek i rozczarowanie – wtedy zaczynają się pierwsze problemy, ponieważ nagle 
okazuje się, że napotykamy ze strony dzieci emocjonalną barierę. Na widok budynku przedszkola dzieci 
reagują płaczem, krzykiem, histerią, okazując w ten sposób lęk przed rozstaniem. Rodzice są 
zrozpaczeni, ponieważ nie tylko nie mogą uspokoić dziecka, ale również nie potrafią poradzić sobie       
z własnymi emocjami. Dlatego też nie należy przedłużać rozstania, ponieważ to tylko je utrudnia. 
Długie pożegnania budzą nadzieję u dzieci, że mama zabierze je ze sobą, więc płacze i histeryzuje, aby 
pokazać jak mu źle. Tymczasem dziecko po kilku minutach uspokaja się i radośnie bawi się z innymi 
dziećmi.  
         Zapewniamy Państwo że robimy wszystko, aby okres adaptacyjny trwał jak najkrócej. Jeśli 
przetrwamy pierwszy miesiąc, dalej będzie już z górki i tylko patrzeć jak Wasz maluch z przejęciem 
opowie Wam o swych przeżyciach i pierwszych przyjaźniach. 
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W dniu 30.09.2011 r. odbyło się zebranie dla rodziców. Rodzice zostali zapoznani  
z Regulaminem i Statutem Przedszkola (wymienione dokumenty są do wglądu na terenie 

placówki i na stronie internetowej przedszkola). 
Rodziców zapoznano również z zasadami odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. 

 

 

 
 

 
 

 27. IX –Teatr Magik 
„Przygody Pipi w Krainie 
Cudowności – bajka  

         o tolerancji” 
 1. X – Międzynarodowy 

Dzień Muzyki 
 14.X – Urodziny Kubusia 

Puchatka 
 12. X – wyjście do kina 
 18. X – Teatr pod Orzełkiem 

 

 24-28 X -  Kolorowy Tydzień 
 28. X – pasowanie na 

przedszkolaka 
 październik- występ 

filharmonii podlaskiej 
 10.XI – Teatr Marża „Bajanie 

na straganie” 
 listopad – wydanie kolejnego 

numeru gazetki przedszkolnej 
Kwiatuszek 

 

INFORMACJE BIEŻĄCE…. 

Drodzy Rodzice, 
Waszymi dziećmi opiekują się: 
Grupa I Maczki      
mgr Małgorzata Dębko 
mgr Anna Klim 
Grupa II Stokrotki    
mgr Lucyna Jolanta Szymańska 
mgr Agnieszka Olechno 
Grupa III Bratki 
mgr Anna Minkiewicz 
mgr Joanna Kozłowska 
Grupa Żłobkowa: Rumianki i Fiołki 
mgr Anna Drożdżewicz 
mgr Agnieszka Deresz 
Nad całością czuwa: Pani dyrektor 
 – mgr Lucyna Jolanta Szymańska 

W roku szkolnym 2011/2012 nasze przedszkole 
pracuje według programu 

Od przedszkola do pierwszaka  
WSiP, Iwony Brody 

Program zawiera treści zgodne z nową podstawa 
programową. 
Inne programy autorskie to: 
- Kółko teatralne „Zielone Żabki” 
- Kółko plastyczne „Mały Artysta” 
- Kółko rytmiczno-taneczne „Wszystko gra” 
- Kółko Żywieniowe „Wiem, co jem” 
Należymy również do Klubu Czytających 
Przedszkoli- realizujemy akcje kampanii 
Cała Polska Czyta Dzieciom, „Mamo, tato, wolę 
wodę!”, Akademię Aquafresh- zajęcia z zakresu 
prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej, 
Program Bezpiecznego Przedszkolaka oraz 
Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół 
nas” i „Kubusiowi Przyjaciele Natury”! 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 
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RUMIANKI I FIOŁKI  

 

MACZKI  

 

STOKTOTKI  

 

BRATKI  

 
 
 

Rumianki i Fiołki 
piosenki  
„Słoń z malinowym nosem” 
Płynęła szalupa 
 po morzu z bąbelkami 
I słoń z malinowym nosem  
i kłapiastymi uszami 
Wtem mewa krzyknęła  
statek ze skarbami 
I słoń z malinowym nosem  
i kłapiastymi uszami 
Złowili piraci 
statek ze skarbami 
I słoń z malinowym nosem 
i kłapiastymi uszami 

Kot jest czysty 
Kot się myje przed śniadaniem, 
kot się myje przed obiadem, 
przed kolacją i przed spaniem, 
taką kocią ma zasadę. 
Ref: Kot jest czysty i my też, 
spójrz na ręce jeśli chcesz. 
Po co mają krążyć plotki,  
że czyściejsze od nas kotki. 
Kot mydełka nie używa, 
bez ręcznika się obywa. 
Ja w łazience kran odkręcę,  
mydłem wyszoruję ręce. 
Ref: Kot… 
wiersze 

Wszystkich chętnych zaprosimy. 
O gry i zabawki wspólnie dbamy, 
Na wyznaczone miejsce odkładamy. 
Wiemy, że trzeba bawić się grzecznie, 
Tak, aby zawsze było bezpiecznie. 
„Jeż” 
Krótkie nóżki, długi ryjek, 
Ostre kolce ciało kryją. 
Ach, cóż to za groźny zwierz? 
To jest jeż, malutki jeż. 
Węszy noskiem, w lewo, w prawo, 
To pod listkiem, to pod trawą, 
Gdzie się kryje dobry łup. 
Drepcze mały jeż- tup, tup. 
Drepcze poprzez lasu gąszcze, 

NASZE GRUPY… 

WIERSZE I PIOSENKI: WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 
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Zostało już tylko  
morze z bąbelkami 
I słoń z malinowym nosem  
i kłapiastymi uszami. 
„Tu paluszek”  
Tu paluszek 
Kolorowy mam fartuszek  
Tu jest rączka 
A tu druga  
A tu oczko do mnie mruga  
Tu jest buzia  
Tu ząbeczki  
Tu wpadają cukiereczki  
Tu jest główka  
A tu nóżka  
Ot i cała jest dziewuszka  
wiersze 
 „ Pięć paluszków” 
Pięć paluszków 
Prawa ręka ma, lewa ręka ma 
Paluszki witamy, głośno przeliczamy 
Ty i ja, ty i ja 
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć 
 „ Rączki robią” 
Rączki robią klap, klap, klap 
(klaszczemy). 
Nóżki robią tup, tup, tup (tupiemy). 
Tutaj swoją główkę mam  
(wskazujemy głowę). 
I po brzuszku bam, bam, bam 
(klepiemy się po brzuszku). 
Buzia robi am, am, Am 
(otwieramy i zamykamy buzię). 
Oczka patrzą tu i tam (kręcimy głową). 
Tutaj swoją główkę mam 
(pokazujemy głowę). 
I na nosku sobie gram  
(pokazujemy nosek, lub udajemy, 
że gramy na nim jak na flecie) 
Maczki 
piosenki 
„Owocowa piosenka” 
Czerwone jabłuszko 
kłóciło się z gruszką, 
że okrągłe, a ona 
żółta, pokrzywiona, 
żółta pokrzywiona. 
Fioletowe śliwki 
zazdrościły grzywki 
koperkowi co z piórek 
miał swój garniturek,  
miał swój garniturek. Na to pomidory  
zakończyły spory: 
„Wszystkie piękne warzywa, 
piękne ich kolory, 
piękne ich kolory. 
 

„Powiedz Olu” 
Powiedz Kasiu, powiedz Olu,  
jak wesoło, jak wesoło 
jest w przedszkolu. 
Bo przedszkole 
Zawsze bawi nas, 
bo w przedszkolu  
szybko płynie czas. 
„Pan zajączek” 
Pan zajączek myje łapki,  
bo są jeszcze nie umyte 
Myje pyszczek, myje szyję, 
bo wybiera się z wizytą.  
Lecz najdłużej myje uszy, 
bo ma uszy bardzo długie: 
wodą, mydłem, mydłem, wodą 
Najpierw jedno, potem drugie. 
Stokrotki  
piosenki 
„Małe czerwone jabłuszko ” 
Małe czerwone jabłuszko, 
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
 Ref. Za rączki się trzymają  
I w koło obracają. (Bis) 
Małe czerwone jabłuszko, 
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
Ref.: Jabłuszko podskakuje  
A gruszka przytupuje. (bis) 
Małe czerwone jabłuszko, 
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
Ref.: W rączki klaszcze jabłuszko 
Razem z dojrzałą gruszką. (bis) 
Małe czerwone jabłuszko, 
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
Ref.: Biegną sobie dookoła, 
Jabłuszko gruszkę woła. 
„Kolorowe listki” 
Kolorowe listki z drzewa spaść nie 
chciały.  
Kolorowe listki na wietrze szumiały.  
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.  
Szu, szu, szu, wirowały w koło.  
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.  
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.  
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.  
Hop, hop, hop, w koło wirowały.  
Kolorowe listki spadły już na trawę.  
Kolorowe listki skończyły zabawę.  
Cicho, sza, listki zasypiają.  
Cicho, sza, oczka zamykają. 
wiersze 
„Dobry kolega ” 
Czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką, 
Czekamy na Ciebie z wesołą minką. 
Gdy Ci smutno, martwisz się, 
Dobry kolega pocieszy cię. 
Razem zgodnie się bawimy, 
 

Łapie myszy, węże, chrząszcze… 
Gdy zimowe przyjdą dni, 
Zagrzebany w liściach śpi.  
Bratki 
piosenki 
„Przedszkolaczek” 
Jestem sobie przedszkolaczek, 
nie grymaszę i nie płaczę. 
Na bębenku marsza gram 
ram tam,tam,ram tam,tam. 
 
Mamy tu zabawek wiele 
razem bawić się weselej. 
Bo kolegów dobrych mam 
ram tam,tam,ram tam,tam. 
 
Kto jest beksą i mazgajem 
ten się do nas nie nadaje. 
Niechaj w domu siedzi sam 
ram tam,tam,ram tam,tam. 
 
Mamy klocki kredki farby 
to są nasze wspólne skarby 
Bardzo dobrze tutaj nam 
ram tam,tam,ram tam,tam 
 
„Czarodziejski świat” 
 
Przedszkolaczek, przedszkolaczek  
ma swój własny w szatni znaczek 
gdy usiądzie przy nim rano 
czary działać zaczynają. 
Ref: W nasz czarodziejski świat 
wpadnij na kilka lat 
od malucha do zerówki 
sam poczujesz czarów skutki 
Przedszkolaczek, przedszkolaczek 
gdy jest smutny czasem płacze, 
ale zaraz mu przechodzi, 
gdy w magiczne progi wchodzi. 
Ref: W nasz czarodziejski...... 
 
wiersz 
„Nowy kolega” 
Krzysio przyszedł do przedszkola 
bardzo zapłakany. 
Nie zna tu nikogo przecież 
i brakuje mamy. 
Nie płacz Krzysiu, otrzyj oczy 
roześmiane buzie wkoło. 
Popatrz, tu jest twoje miejsce 
zabawimy się wesoło. 
Tu twój znaczek, tam krzesełko 
a w łazience ręcznik czeka. 
Pani się uśmiecha miło 
masz kolegów- nie narzekaj! 

 
UWAGA!!! 

Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje się co 2 miesiące. 
Następne wydanie już w listopadzie. Serdecznie zapraszamy. 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 – 711 – 25 – 39 
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