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Kwiatuszek nr 13/01/2011 
GAZETKA PRZEDSZKOLA NR 5 W SOKÓŁCE 

ARTYKUŁ MIESIĄCA: Dzień Babci i Dziadka… 

 
Święta wszystkich Babć i Dziadków, są dniami 

szczególnymi, które obchodzimy 21 i 22 stycznia. Wówczas 
wnukowie okazują dziadkom swoją wdzięczność za to, co dla nich 
zrobili, robią, ale głównie za to, kim są. Te ważne święto 
obchodzone jest w wielu krajach, z tą tylko różnicą, iż obchodzone 
jest w odmiennych terminach. W Polsce uroczystość ta ma ponad 
trzydziestoletnią tradycję.  

Dzień Babci i Dziadka to niezwykła okazja, by 
uzmysłowić dzieciom jak wiele znaczą w naszym życiu. Jak wielką 
miłością i cierpliwością potrafią nas obdarować i jakimi 
przyjaciółmi potrafią być. To wyjątkowe święto szczególnie 
obchodzone jest przez przedszkolaków. Powodów do podziękowania naszym Dziadkom 
jest bardzo wiele. Wystarczy nadmienić o ich trosce, jak również opiece nad nami, opowiadaniu 
o dziejach rodu, przekazywaniu tradycji i wpajaniu zasad moralnych. Te wyjątkowe osoby są 
przykładem obowiązkowości, pracowitości, a w wielu przypadkach patriotyzmu. Obdarzają nas 
zawsze dobrym słowem i przygotowują ulubione potrawy. Zawsze są przy nas, wspierają, 
pocieszają i kochają bezwarunkowo – takich, jacy jesteśmy, przymykając oczy na 
wszystkie nasze wady, a na każdy problem mają łatwe rozwiązanie. Bezustannie możemy na 
nich liczyć.  

W te niecodzienne dni możemy wyrazić im wdzięczność za trud, oddanie oraz za 
wszystko, co otrzymujemy od nich na co dzień. Warto troszczyć się o to, by Dzień Babci  
i Dzień Dziadka stały się wspaniałą okazją do pielęgnowania rodzinnych uczuć. 
Nawet najbardziej nowoczesna babcia powinna w tym dniu zarezerwować sobie nieco czasu na 
wspólny podwieczorek z wnukami. 

 Warto też przy tej okazji pomyśleć, w jaki sposób można najlepiej 
wykorzystać dla dobra najmłodszego pokolenia doświadczenie życiowe, wiedzę  
i dystans do świata, jakim dysponują już dziadkowie, a jakiego brakuje czasami 
rodzicom. 

Agnieszka Olechno na podstawie 
 artykułu  Anny Hudyka 

Po co jest Babcia? Po co jest Dziadek? 
Z dziećmi z przedszkola nr 5 rozmawiała Agnieszka Olechno 
Czasem warto posłuchać tego, jak dzieci widzą nasz, dorosły, świat. 
Babcia kocha małe dziewczynki – Emila 4 lat 
Babcia i dziadek są po to żeby nas kochać i jak mama gdzieś wyjeżdża to przyjdą żeby bawić się i żeby 
pomagać – Leon  4,5 lat 
Babcia potrzebna jest żeby doić krówki, żeby zawiązać pieska jak jest niegrzeczny i rozwiązać jak jest 
grzeczny, i jeszcze pilnuje żeby nikt nie wszedł do domu i nie zabrał nikogo – Szymon 5 lat 
Babcia i Dziadek są potrzebni żeby przyjeżdżać do dzieci , odwiedzać, i żeby jeszcze do nich przyjeżdżać 
– Patryk 5 lat 
Babcia pomaga, a dziadek się bawi z nami – Daria 4 lat 
Babcia i dziadek pilnują dzieci, dają jedzonka, i  kupują zabawki – Maciek 4,5 lat 
 
 

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta życzymy dużo 
zdrowia oraz samych pogodnych i szczęśliwych dni!                                              
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 14. I – Bal choinkowy 
 21. I – Dzień „Babci i Dziadka” 
 luty– obchodzimy walentynki  
      w każdej grupie 
 17. 02 – Międzynarodowy Dzień 

Kota  
 
 

(zbiórka 
darów na 

rzecz pomocy bezdomnym 
zwierzętom) 
  luty – zajęcia otwarte w grupie 

I „Maczki” 
 marzec –  IV wydanie gazetki 

„Kwiatuszek”

RÓŻNE: PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ… 

 
DZIEŃ SENIORA 

 W naszym przedszkolu po raz pierwszy obchodziliśmy  „Dzień Seniora”. Dlatego też 24 listopada gościliśmy w 
przedszkolu Seniorów z Sokółki. Specjalnie dla nich przedszkolaki przygotowały część artystyczną. Każda grupa 
zaprezentowała wiersze i piosenki. Seniorzy otrzymali przepiękne  kwiatki i „Receptę na szczęście”. Następnie 
przedszkolaki zaprosiły gości do wspólnej zabawy przy piosenkach z lat 70-tych. Na zakończenie goście 
częstowali się słodkim poczęstunkiem- specjalnie przygotowanym na tę uroczystość.  
WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE „Świąteczne cudeńka” 

Świąteczne warsztaty dla dzieci i rodziców odbyły się dnia 
10.12.2010 roku o godzinie 16:00. Już czwarty rok spotykamy się z 
dziećmi i rodzicami na warsztatach bożonarodzeniowych. Spotkania 
cieszą się dużym uznaniem    
i  zainteresowaniem. W tym roku gościliśmy  dawnych wychowanków, ich 
rodziców i obecnych absolwentów naszego przedszkola wraz z rodzicami. 
Tegoroczne propozycje przygotowane przez nauczycieli naszego przedszkola 
to: aniołek bożonarodzeniowy, bombka – kula,  bombka z gwiazda 
betlejemską, wieniec bożonarodzeniowy z rączek, choinka z bibuły, choinka z 
papierowych rączek. Po zakończonych warsztatach rodzice bardzo 
pochlebnie wypowiadali się na temat organizacji całego przedsięwzięcia. 
Byli zadowoleni i szczęśliwi, że wspólnie z dzieckiem mieli możliwość 
zrobienia świątecznej ozdoby. 

 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 

Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci z koła teatralnego 
„Zielone Żabki”. „Świąteczne aniołki” to tytuł przedstawienia 
zaprezentowanego przez nasze przedszkolaki. Po występie aniołki rozdały 
wszystkim obecnym rodzicom, dzieciom, i pracownikom przedszkola opłatki. 
Zdrowia i wszelkiej pomyślności - tego zazwyczaj życzyli sobie licznie 
przybyli goście. Na zakończenie dyrektor przedszkola pani Lucyna 
Szymańska zaprosiła wszystkich do wspólnego śpiewania dziesięciu 
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najbardziej znanych kolęd. 
 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
Nowy Rok to okres radości, 

ale również zadumy nad tym, co minęło 
i nad tym, co nas czeka. 

Wychowankom i ich Rodzicom na cały Nowy Rok życzymy dużo optymizmu, wiary w siebie, 
spełnienia marzeń oraz dużo uśmiechu i pogody ducha. 

Dyrekcja Przedszkola nr 5 w Sokółce wraz z pracownikami. 

NASZE PRACE… 

    
Przedszkolaki z Koła Plastycznego  „Mały artysta” przygotowały prace 

plastyczne na konkurs „WKRÓTCE ŚWIĘTA" zorganizowany przez  nauczycieli 
świetlicy szkolnej i klas I - III Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce. 
Była  to I edycja międzyszkolnego konkursu o tematyce świąt Bożego Narodzenia. 
Dwa pierwsze miejsca zajęły: Zuzanka Dudzińska i Ola Dziewiątkowska,  Ola 
Kaźmierczak zdobyła III miejsce.  

Naszym zdolnym przedszkolakom życzymy dalszych sukcesów!!! 
 

PRACE MACZKÓW 

 
PRACE STOKROTEK 
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PRACE BRATKÓW 
 

WIERSZE I POSENKI – STYCZEŃ, LUTY

Grupa I Maczki 
wiersze 
   „Idzie babcia” 
Idzie babcia tup, tup, tup.  
Stuka laską stuk, stuk, stuk!  
A za babcią hop, hop, hop,  
skacze wnusio w trop. 
Idzie babcia tup, tup, tup.  
Do drzwi puka puk, puk, puk!  
– Otwierajcie szybko drzwi, 
z zakupami ciężko mi.  
„Leciutki żarcik’ 
Leciutki jest balonik, – I co jeszcze? 
puszek mlecza na wiosnę, – Motylek, ptasie 
piórko, 
a w zimie śniegu płatek. mała kropelka 
rosy... 
A poza tym? No i komar, 
– Bańka z mydła, latawiec, który zaraz 
listek suchy na wietrze. wejdzie na twój 
nosek 
piosenki  
„Dla mojej babci” 
Zimowe słonko  
wesoło patrzy  
i ciepły uśmiech  
posyła babci.  
I ja też, babciu,  
mam dziś dla ciebie  
uśmiech jak słonko 
jasne na niebie.   
„Gwiazdka” 
I. Świeci gwiazdka jedna, druga,  
główką kręci, oczkiem mruga.  
Wszystkie gwiazdki zaświeciły, 
wszystkie razem zatańczyły.  
do góry, 
II. Chodź, gwiazdeczko,   
Chodź, gwiazdeczko, 
chodź, gwiazdeczko, 
zabawimy się w kółeczko. 
III. Krążą w kółko gwiazdki obie,  
czasem nogą tupną sobie.  
Czasem głową pokiwają  
i mrugają, wciąż mrugają. 
Grupa II Stokrotki 
wiersze 
„Wyliczana na Dzień Babci i Dziadka” 
Kto nas kocha najgoręcej? 
Kogo my kochamy? 
Komu dziś życzenia gorące składamy? 
To jest nasza babunia której pokażemy 
Jak dzielić uczucia i słowa umiemy. 
BABCIA! BABCIA! 
BAB-CIA, BAB-CIA! 
To niezwykły przypadek 

Super także jest dziadek 
Bo nawet w środku nocy nie odmówi 
pomocy, 
Gdy sytuacja jest groźna liczyć na niego 
można 
Niechaj nastawi ucha i swych wnuków 
posłucha: 
DZIADZIUŚ! DZIADZIUŚ! 
„My się chłodu nie boimy” 
My się chłodu nie boimy, 
podskoczymy, zatańczymy. 
Dalej, dalej całą grupą 
łap za rączki, kręć się w kółko! 
W kotka, w myszkę, przez boisko, 
przestraszymy złe wietrzysko. 
Niech przed zimnem nikt nie tchórzy 
To wyrośnie zdrów i duży. 
piosenki 
 „Gimnastyczna wyliczanka” 
Raz i dwa, i raz i dwa  
Każdy babcie fajną ma. 
Trzy i cztery, trzy i cztery 
Babcia dobre ma maniery. 
Pięć i sześć, i pięć i sześć 
Babcia zawsze da coś zjeść 
Siedem osiem, siedem, osiem 
Babci siatki nosze. 
Dziewięć, dziesięć, 
Dziewięć, dziesięć 
Babcia radość nam przyniesie. 
I liczymy od początku  
ustawieni w jednym rządku. 
„Biały walczyk” 
1.hej biały walczyk, hop, hop, hop, 
Zając na śniegu znaczy trop. 
Zając na śniegu pomyka 
A my tańczymy walczyka 
2. Saneczki z góry wiozą nas, 
Wiatr pogwizduje, szumi las. 
A nasze ptaki z karmnika,  
Tańczą białego walczyka 
3. hej, biały walczyk, baczność, start! 
Dzieci, do sanek i do nart! 
Sikorka prosi czyżyka: 
„ A my Tańczmy walczyka”. 
Grupa III Bratki 
wiersze  
„Bałwan ze śniegu” 
Ulepiły dzieci 
Ze śniegu bałwana, 
W kapeluszu, z fajką w zębach 
Wygląda na pana. 
Pewno ci tu zimno, 
śniegowy bałwanie, 
chodźże do nas do przedszkola 
na ciepłe śniadanie. 

Zaiskrzył się bałwan, 
jakby śmiał się z tego: 
- Mróz – to mój przyjaciel, 
- stopniałbym bez niego. 
 „Kochamy was” 
Czy wy wiecie moi mili czy wy wiecie 
Ile babć i dziadków jest na całym świecie. 
Właśnie wielkie święto dzisiaj swoje mają 
Więc wnuczęta im wiersz powiedzieć chcą 
Kochamy was, kochamy całym sercem  
I radości chcemy dać wam jak najwięcej  
Nasze buzie uśmiechnięte,  
dziś życzenia ślą przepiękne 
Żyj babuniu, żyj dziaduniu latek s 
Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają  
zawsze dla nas niespodzianek wiele mają  
Dziś w tym wierszu miłość wielką wyrażamy  
Głośno teraz podziękować chcemy wam 
Kochamy was, kochamy całym sercem  
I radości chcemy dać wam jak najwięcej  
Nasze buzie uśmiechnięte,  
dziś życzenia ślą przepiękne 
„Zabawa z witaminką” 
Witamina C – wzmacnia ciało twe.  
Jedz rzeżuchę, koper, czosnek,  
zimą, latem oraz wiosną!  
Dbaj o zdrowie swe!  
Witamina A – oczy zdrowe ma.  
Gdy na wiosnę chcesz urosnąć,  
jedz wątróbkę, jaja, masło!  
Dbaj o zdrowie swe!  
Witamina B – budzi serce twe.  
Dba o nerwy, skórę, siłę, 
tłuszcze, białko zjadaj w chwilę! 
Dbaj o zdrowie swe! 
Witamina D – wzmocni kości twe. 
Wraz ze słońca promieniami, 
piciem mleka, ćwiczeniami 
rześko poczuj się. 
Witamina E – dba o twoją krew. 
Znajdziesz w świeżych warzyw liściach, 
więc zajadaj całe kiście! 
piosenki  
 „Babcia od bajek dziadek od zagadek” 
I Moja babcia i mój dziadek 
to wspaniali są dziadkowie 
Dziadek mnóstwo zna zagadek 
Babcia bajkę ci opowie 
Ref: Bo na świecie nie znajdziecie  
takich bajek i zagadek 
jakie wnuczkom opowiada 
moja babcia i mój dziadek. 
II Poprosimy moją babcię 
babcię z tajemniczą miną 
Opowiadaj swoją bajkę 
a za każdym razem inną. 

MIESIĘCZNE WIADOMOŚCI DLA RODZICÓW 
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Ref  Bo na świecie nie znajdziecie  
takich bajek i zagadek 
jakie wnuczkom opowiada 
moja babcia i mój dziadek 
III Posadzimy teraz dziadka 
na fotelu wiklinowym 
Dziadku powiedz nam zagadkę 
całkiem nową prosto z głowy. 
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie  
takich bajek i zagadek 
jakie wnuczkom opowiada 
moja babcia i mój dziadek 
 „Przedszkolna samba” 

I Brazylijska dżungla, 
tropikalny gąszcz, 
płynie Amazonka 
a w niej wielki wąż. 
Tańczy kondor z anakondą, 
prosi ara jaguara, 
tylko lama tańczy sama, 
z kuguarem zła to para. 
Ref. Tańczmy sambę  
wszyscy razem w kole, 
brazylijską sambę 
tańczy całe przedszkole. 
II Brazylijska dżungla, 

tropikalny las, 
brazylijska samba 
niech rozgrzewa nas. 
 Tańczy kondor z anakondą, 
prosi ara jaguara, 
tylko lama tańczy sama, 
z kuguarem zła to para. 
Ref. Tańczmy sambę  
wszyscy razem w kole, 
brazylijską sambę 
tańczy całe przedszkole. 
 

UWAGA!!! 
Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje się co 2 miesiące. 

Następne wydanie już w MARCU! Serdecznie zapraszamy. 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 – 711 – 25 – 39 
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