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Kochani Rodzice i Dzieci! 

Witamy w nowym roku szkolnym 2013/2014. 
Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer naszej gazetki przedszkolnej Kwiatuszek. 

Będziemy dzielić się z Wami aktualnymi wydarzeniami, informacjami 
i ciekawostkami dotyczącymi życia naszego przedszkola. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich 
zainteresowanych do czytania naszej gazetki. 

Co dwa miesiące nowa porcja informacji! 

 
 

 

 
 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

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

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole pracuje według  
Programu wychowania przedszkolnego „Kalendarz przedszkolaka”  

Wydawnictwo Szkolne PWN, Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała 
Inne programy autorskie to: 
- Koło teatralno„Zielone Żabki” 
- Koło rytmiczne „Wszystko gra” 
- Koło plastyczne „Mały Artysta” 
- Koło badawcze „Mali Odkrywcy” 
- Kolo języka angielskiego  „Sunflowers” 
- Koło taneczne „Perełki piątki” 

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”! 
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FIOŁKI I RUMIANKI 
 

 

STOKROTKI  
 

 

BRATKI  
 

MACZKI  
 

 
 

NASZE GRUPY… 
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 12. IX- ogólne i grupowe 
zebranie z rodzicami  

 14-17. X -  Bajkowy Tydzień 
 18. X – urodziny Kubusia 

Puchatka 
 15. XI – pasowanie na 

przedszkolaka  w grupach 
 październik- występ 

filharmonii podlaskiej 
 

 październik/listopad – 
zajęcia otwarte w grupie 
Maczków, Stokrotek  

          i Bratków 
 listopad – wydanie kolejnego 

numeru gazetki przedszkolnej 
„Kwiatuszek” 

 
 

Fiołki i Rumianki 
wiersze 
„Muchy” 
Łapiemy muchy w paluchy. 
Robimy z muchy placuchy. 
Kładziemy muchy na blach  
i mamy ubaw po pachy 
„Paluszek” 
Tu paluszek, tam paluszek.  
tu po środku jest mój brzuszek  
Tu jest buźka, tu ząbeczki,   
tu wpadają cukiereczki.  
Tutaj rączka, a tu druga,  
a tu oczko do mnie mruga. 
Tu jest nóżka i tu nóżka,   
choć zatańczyć jak kaczuszka 
„Kanapka” 
Najpierw chleb pokroje, 
masłem posmaruje, 
na to ser położę, 
pomidora też położę. 
I posolę i popieprze  
żeby wszystko było lepsze. 
Już nie powiem ani słowa  
bo kanapka już gotowa. 
piosenka 
„Płynęła szalupa” 
Płynęła szalupa  po morzu z bąbelkami  
I słoń z malinowym nosem 
i z kłapiastymi uszami   
W tę mewa krzyknęła statek ze skarbami 
I słoń z malinowym nosem 
i z kłapiastymi uszami   
Złapali piraci statek ze skarbami 

Niech każdy uśmiech od nas dostanie. 
Pomachaj panu, pomachaj pani, 
Grzecznie dzień dobry! zawołaj z nami. 
To jest piosenka na pożegnanie 
Niech każdy uśmiech od nas dostanie. 
Pomachaj panu, pomachaj pani, 
Grzecznie do widzenia! zawołaj z nami. 
BRATKI 
wiersze 
„Kodeks czterolatka” 
Czterolatek dobrze wie, 
jak ma w grupie bawić się. 
Lalką, piłką czy klockami, 
zawsze w zgodzie z kolegami. 
Czterolatek nie narzeka, 
na swą kolej grzecznie czeka. 
Chociaż czasem ktoś się krzywi, 
wszyscy muszą być cierpliwi. 
Czterolatek, zuch nie lada, 
po zabawie sam układa: 
auta, misie w równym rządku, 
bo nie boi się porządku. 
Zna przedszkolak moc książeczek,  
lecz nie podrze ich karteczek, 
delikatnie je przekłada –  
niszczyć książek nie wypada. 
„Piękne zwyczaje” 
Słonko ma bardzo 
piękne zwyczaje: 
mówi „dzień dobry”, 
gdy rano wstaje. 
A drzewa, lśniące  
rosą nad ranem, 
szumią: „Dzień dobry, 

miło prosi: „Spójrz na mnie, 
zerknij, może ktoś z rodziny, 
ma dziś właśnie imieniny”. 
Ref. Kalendarz, kalendarz, 
on chętnie powie ci, 
co było, co będzie, 
jak zaplanował dni. 
I przypomni o kwiatkach 
na dzień babci i dziadka. 
Jeszcze tylko parę kartek. 
Jeszcze będzie tłusty czwartek! 
W środę mama ma taniec, 
w piątek pilne zebranie. 
No i tata się nie trapi, 
że ważnego coś przegapi. 
„Piosenka powitalna” 
Jesteś ty i jestem ja. 
Raz i dwa, raz i dwa. 
Przedszkolaki grzeczne dwa. 
Raz i dwa, raz i dwa. 
Przywitajmy grzecznie się: 
Witam cię, witam cię. 
Razem miło bawmy się. 
Lubię cię, a ty mnie. 
MACZKI 
wiersze 
„Tak mijają nam tygodnie” 
 Poniedziałek przodem kroczy, 
groźna mina, dumne oczy. 
Za nim idzie smutny wtorek, 
niosąc zmartwień cały worek. 
Trzecia biegnie środa mała, 
choć się jeszcze nie wyspała. 
Czwartek podskakuje czwarty, 
lubi śmiechy, lubi żarty. 
 

WIERSZE I PIOSENKI: WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 
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I słoń z malinowym nosem 
i z kłapiastymi uszami   
Zostało już tylko morze z bąbelkami  
I słoń z malinowym nosem 
i z kłapiastymi uszami   
STOKROTKI 
wiersze 
„A ja jestem przedszkolakiem” 
Mama w pracy, tata w pracy, 
siostra w szkole i brat w szkole, 
a ja jestem przedszkolakiem, 
do przedszkola chodzić wolę. 
A dlaczego? A dlatego, 
że gdy dziecko ma trzy lata, 
to nie może siedzieć w domu- 
musi poznać kawał świata. 
Nowe bajki i piosenki, 
i zabawy w grupie dzieci, 
nawet bale i teatrzyki- 
wszystko, wszystko tu znajdziecie. 
„Królewna Śmieszka” 
W maleńkim domku mieszka 
Królewna Śmieszka. 
Czy ściemnia się czy dnieje, 
Królewna wciąż się śmieje. 
I słychać „hi, hi, cha, cha” 
Królewna nóżkami macha 
I trzyma się za brzuszek: 
„Oj, śmiać się, śmiać się musze” 
Ze śmiechu, aż się krztusi,  
ale się wyśmiać musi” 
piosenki 
„Piosenka przedszkolaków” 
Ref: Przedszkolaki, przedszkolaki 
mają miłe buziaki. 
Przedszkolaki, przedszkolaki, 
to są mądre dzieciaki. 
I. Jeśli chcesz się bawić, 
baw się razem z nami. 
Na pewno potrafisz! 
Zaraz zaczynamy. 
Ref: Przedszkolaki… 
II. jeśli chcesz się uczyć, 
ucz się razem z nami. 
Na pewno potrafisz! 
Zaraz zaczynamy. 
Ref: Przedszkolaki… 
III. Jeśli chcesz zaśpiewać  
śpiewaj razem z nami. 
Na pewno potrafisz! 
Zaraz zaczynamy. 
Ref: Przedszkolaki… 
„Powitanie-pożegnanie” 
To jest piosenka na powitanie, 

słonko kochane”. 
Gdy słonko chmura 
zasłoni siwa, 
mówi „przepraszam”, 
potem odpływa. 
Gdy ciepłym deszczem 
sypnie dokoła, 
„dziękuję” szumią 
trawy i zioła. 
Słonko cały dzień  
po niebie chodzi. 
„Dobranoc” mówi, 
kiedy zachodzi. 
Mrok szary wkoło, 
trawy i drzewa 
„dobranoc” szumią 
z prawa i z lewa. 
„Latawiec” 
Mamo, wołaj tatę! 
Na niebie kwadraty,  
trójkąty i koła 
Fruwają jak piórka! 
Trójkąty i koła jak piórka. 
Ten ma ogon smoczy, 
Drugi wielkie oczy. 
Zwinne jak jaskółka 
Na linkach, na sznurkach. 
Zwinne jak jaskółka na sznurkach. 
A że to latawce, 
Nie leżą na trawce 
Pląsają, figlują,  
Na wietrze szybują, figlują. 
piosenki 
„Piosenka o krecie czyściochu” 
Chodził tutaj kret, 
co miał w wielkim worku. 
Śmieci cały stos, 
nosił je od wtorku. 
Ref: Puszki, butle i papierki 
nie do pary pantofelki. 
Sznurowadła, śrubki, chrupki 
oraz plastikowe tubki. 
Pytam kreta więc: 
Co też pan planuje? 
On na to, że 
Śmieci segreguje. 
Ref: Puszki, butle i papierki… 
Zaraz śmieci stos  
porozdzielał w kosze. 
Plastik, papier, szkło. 
Radę dał, no proszę! 
Ref: Puszki, butle i papierki… 
„Kalendarz” 
Wisi sobie na ścianie, 

Za tą czwórką urwis piątek, 
co zagląda w każdy kątek. 
Z tyłu wlecze się sobota, 
i na rękach niesie kota. 
Nagle wszyscy przystanęli, 
gdzie niedziela? Brak niedzieli! 
Razem zgodnie zawracają, 
szukać siostrę zaczynają. 
Razem zawracają zgodnie. 
Tak mijają nam tygodnie. 
„Kocham go” 
Kocham mojego ojca. 
Chodzę z ojcem na spacer. 
Wtedy jest tyle słońca, 
Wtedy nigdy nie płaczę. 
 Idziemy z tatą do parku, 
Albo idziemy nad Wisłę, 
Bawimy się w chowanego, 
W zielone gramy – listkiem. 
 Lubię kiedy mój tatuś 
Wraca z pracy do domu. 
Ja zawsze mojemu tacie 
Mogę powiedzieć: – Pomóż… 
Gdy się zepsuje latawiec, 
Wrotki, samochód lub rower, 
Mój tatuś rower naprawi. 
I dalej – ruszaj w drogę! 
To tatuś mi opowiada 
O gwiazdach i ptakach w obłokach. 
Dlatego mojego tatę 
Tak bardzo, bardzo kocham. 
piosenki 
„Trampolina”  
Trampolina, trampolina! 
Od niej wszystko się zaczyna! 
Hop! do góry na wyprawę! 
Po naukę i zabawę!  
 Ref. Trampolina, trampolina! 
Skaczą nogi i czupryna! 
Hop! wysoko, aż do nieba! 
Tego właśnie nam potrzeba! 
„Dzień dobry piosenka” 
 Lubię, kiedy moja grupa 
stoi w kręgu przed śniadaniem, 
żeby dzień się dla nas zaczął 
najweselszym powitaniem. 
Ref.: Dzień dobry, dzień dobry, 
witamy, witamy 
i czołem, i hej, i cześć! 
Ja podam ci rękę, 
ty rękę mi podasz 
i uśmiech podamy też. 
 Lubię, kiedy nasza Pani 
ciągle nowe ma pomysły, 
bo ciekawe, co się zdarzy, 
na zajęcia dzieci przyszły. 

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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