
PRZEDSZKOLACY   BOROWIACY 

 

 

 

 

 
PISEMKO DLA DZIECI                  

I RODZICÓW 

 
 

 
Listopad – Grudzień            

(Nr 2/81) 2018r. 

 
Przedszkole  „Leśny Zakątek”      

w Cekcynie 

 

  W numerze: kącik urodzinowy, podziękowania, aktualności; kącik dla dziecka i rodziców 

 

                              
 

   ,,Bałwan” Z. Wroński 

  Pięknego bałwana 

  ulepiły dzieci, 

  ma czarne guziki 

  i biały żakiecik. 

  

  W ręku trzyma miotłę, 

  garnek ma na głowie. 

  Może nam zimową 

  bajeczkę opowie? 

 

 

 

  

   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Piosenka: „Pada śnieg” 
 

I. Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat  

pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr. 

Biegnij koniu wrony przez uśpiony las, 

my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak! 

        Ref. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią 

  dzwonki sań 

  co za radość, gdy saniami  

  można jechać w dal  

  gdy pada śnieg, pada śnieg,  

  dzwonią dzwonki sań  

  a przed nami i za nami wiruje 

  tyle gwiazd. 

 

II. Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak, 

nie ma tu nikogo kto by znaczył ślad. 

Tylko nasze sanie, tylko szybki koń 

tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton. 

         Ref. Pada śnieg,… 

 



 

 

Swoje święto w listopadzie  i w grudniu obchodzili: 

 

 
1. „Świerki”:  Ignacy Sobczak, Mateusz Ziółkowski-Funes,                                                                   

Sebastian Zalewski, Tymoteusz Glazik, Kajetan Borta 

2. „Cisy”: Mateusz Bartoszak, Lena Pik 

3. „Dęby”:  Wojciech Deręgowski, Aleksandra Kamińska, Stanisław Zaremba 

4. „Sosny”:  Antonii Block 

5. „Brzozy”:   Karol Górka, Zuzanna Kamecka, Maja Urbańska 

6. „Jodły”: Zofia Iglińska, Zofia Sawicka, Paweł Schreiber 

7. „Jarzębiny”:  Lena Dzwonkowska, Krystian Górka, Alan Suwalski, Roksana Szulińska, Melania 

Sierosławska, Dominik Olszewski, Artur Mróz 

Wszystkim solenizantom życzymy dobrego humoru, dużo zdrowia i spełnienia marzeń    

 

 

 

 
Serdeczne podziękowania przekazujemy: 

 Panu Piotrowi Puchowskiemu za drzewka świąteczne dla przedszkola a także za pyszne 

mandarynki dla dzieci z grupy ,,Jarzębiny”; 

 Paniom Paulinie Mróz i Helenie Has za pomoc podczas Wigilii w grupie „Jarzębiny”; 

 Państwu Annie i Robertowi Ryś za podarowanie artykułów papierniczych dla całego 

przedszkola; 

 Wszystkim rodzicom dzieci z grupy „Brzozy” za szczególne zaangażowanie w przedstawienie 

pt. „Wigilijne rymowanki” w GOK-u; 

 

 

 

 



 Paniom: Bożenie Kawczyńskiej, Monice Wengerskiej, Annie Kosz, Indze Kwiatkowskiej,                        

Sylwii Glazik, Annie Ewie Pollok, Monice Szulc, Ewie Skoda, Iwonie Smigel, Justynie 

Świetlik i Joannie Bartoszak-Szamockiej za ozdoby na kiermasz przedszkolny; 

 Pani Monice Gromowskiej za choinkę do sali „Jodły”; 

 Pani Iwonie Rogalskiej za słodkie upominki na Mikołajki oraz Gwiazdora dla dzieci z grupy 

„Jodły”; 

 Pani Magdalenie Babińskiej za podarowanie artykułów plastycznych dla dzieci z  grupy 

„Sosny”; 

 Państwu Teresie i Cezaremu Hoppe za przynoszenie od września do grudnia jabłek dla dzieci 

z grupy „Świerki”; 

 Wszystkim Paniom  za pomoc przy wykonywaniu paczek świątecznych. 

 Wszystkim rodzicom za ciasta i słodkości przygotowane na uroczystości przedszkolne. 

 Wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie kiermaszu świątecznego. 

Szczególnie dziękujemy za przygotowanie pięknych ozdób. Ogromne podziękowania należą się 

także wszystkim kupującym  - zebraliśmy kwotę 690 zł. 

 Zwracamy się do Państwa z apelem o przekazanie środków na potrzeby naszego przedszkola z 

1% podatku. Jeżeli macie taka możliwość i chęć przekazania pieniędzy na potrzeby naszej 

placówki proszę wykonać następujące czynności: w PIT-37 w części ,,I” w rubryce 131 

wpisujemy nr KRS Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole: 0000121592, w rubryce 132 

kwotę odpisu 1% w części ,,J”: w rubryce 133 nazwę Przedszkole Leśny Zakątek                                 

w Cekcynie ul. Szkolna 41B,w rubryce 134 należy w kwadracie postawić X. 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy na rzecz przedszkola!!! 

 

 

 

 



Wydarzenia z życia przedszkola!!! 

LISTOPAD: 

 6 listopada- „Mały Medyk”. 

 w/g  ustaleń czytania bajek  przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej (p. Annę Meler                

i Agnieszkę Hoppe). 

 W każdą  środę kolejno poszczególne grupy będą uczestniczyły  w zajęciach na hali sportowej. 

 8 listopada 13.30 - konkurs wiedzy o Polsce dla dzieci 5,6 –letnich  z Gminy Cekcyn; 

 9  listopada od godz. 10.00 -apel z okazji „Święta Niepodległości” spotkanie z grupą 

rekonstrukcyjną „Jedliny 102”- ( po uroczystości dzieci zjedzą tradycyjne „Rogale Marcińskie”); 

 20 listopada – fotograf w przedszkolu oraz obchodzić będziemy ,,Dzień Pluszowego Misia" ; 

 25 listopada „Dzień Pluszowego Misia”; 

 26 listopada- warsztaty dla nauczycieli „Kodowanie”; 

 30 listopada godz.11. spotkanie z żonglerem, brzuchomówcą, sztukmistrzem oraz przedszkolne 

„Andrzejki”. 

 

 

GRUDZIEŃ: 

 4 grudnia - „Mały Medyk”; 

 6 grudnia - Mikołaj w przedszkolu; 

 7 grudnia godz. 10.40 - „Nadchodzące święta każdy    zapamięta”  przedstawienie teatru „Duet”; 

 10 grudnia - Początek „Kiermaszu Świątecznego”; 

 14 grudnia -w Gok-u Brzozy  pokażą przedszkolakom przedstawienie  pt. „Świąteczne 

rymowanki”; 

 16 grudnia   w Gok-u Brzozy  pokażą swoim rodzicom i dzieciom z grup zabawowych swoje 

przedstawienie „ Świąteczne rymowanki”; 

 17 rudnia „Pozdrowienia od Gwiazdora” oglądanie filmików przygotowanych dla każdej grupy; 

 18  grudnia teatr w przedszkolu przedstawienie pt. „Dziadek do orzechów”; 

 19  grudnia Koncert świąteczny dla przedszkolaków w wykonaniu muzyków  Filharmonii 

Pomorskiej. W te grudniowe, mroźne dni, gdy wszystko przykryte jest śniegiem, rozgrzewać nas 

będą świąteczne przeboje! Grudniowe spotkanie wypełnią dźwięki najbardziej znanych 

świątecznych piosenek, amerykańskich hitów. Nie zabraknie zimowej muzyki z bajek i filmów. 

Sprawdzimy jak Boże Narodzenie świętują Amerykanie. Wspólnie zaśpiewamy nie tylko kolędy; 

 20 grudnia – Jasełka w wykonaniu grupy Jarzębiny.  Gwiazdor  w przedszkolu; 

 Ponadto: w/g  ustaleń czytania bajek  przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej                        

(p. Annę Meler i Agnieszkę Hoppe), w środy od godz.10.30 do 12.00 - zajęcia sportowe na hali 

wg ustaleń. 

          
         STYCZEŃ: 

 8 stycznia  „Mały Medyk” 

 od 3 stycznia w/ g harmonogramu czytanie bajek  przez pracowników Gminnej Biblioteki 

Publicznej (p. Annę Meler i Agnieszkę Hoppe), 

 13 stycznia – występ grupy „Brzozy i Jarzębiny” podczas finału WOŚP w hali sportowej, 

 od 14 stycznia  do 25 stycznia „ferie szkolne”. Nie będą kursowały autobusy szkolne i w związku w 

tym „Dzień Babci i Dziadka” w poszczególnych grupach odbędzie się w lutym,(terminy podamy na 

początku lutego. 



KĄCIK   DLA  RODZICÓW: 

Czego uczą nas bajki? 

 
 Bajki należy wprowadzać od najwcześniejszego etapu rozwoju dziecka. Dla najmłodszych najlepsze 

będą proste bajki, z mniejszą ilością wątków i bohaterów. Bajki pozwalają wykształcić u dzieci właściwe 

postawy moralne, rozgraniczać dobro od zła, stawać po właściwej stronie i kierować się moralnością. Dzięki 

bajkom dziecko nie tylko przyswaja ważne dla swojego rozwoju wartości i wzorce osobowe, ale też nowe 

pojęcia, takie jak miłość, przyjaźń i empatia. Umieszczenie ich w bajce, w kontekście interesującej dla dziecka 

historii, pozwala mu lepiej zrozumieć ich znaczenie. Bajki pomagają kształtować system wartości dziecka 

oraz jego inteligencję emocjonalną. To także okazja, by przenieść się do najdalszych zakątków świata, poznać 

odmienne kultury, a co za tym idzie rozwinąć tolerancję i ogólną wrażliwość na odmienność.  

 Bajki to jeden z najskuteczniejszych sposobów przekazywania wiedzy i wartości. To one wprowadzają 

w świat wiedzy, a dzięki przeżywanym wspólnie przygodom, uczą najmłodszych jak rozwiązywać problemy 

i postępować w konkretnych sytuacjach. Jak przekazać trudne i skomplikowane pojęcia w przystępny dla 

dzieci sposób? - wystarczy zastosować metafory, które pozwolą porównać obco brzmiące pojęcia do obrazów 

i zjawisk, które już znają. Bajki, w których można słuchać i wyobrażać sobie akcję, dają też większe pole 

do kreatywnego myślenia. Dzieci muszą same przełożyć słowa i dźwięk na obraz. Mają ponadto okazję 

osłuchać się z poprawnym akcentem, intonacją i rytmem wypowiedzi. 

 Wspólnie czytana, opowiadana przez rodzica czy odtwarzana z nagrania bajka poszerza słownictwo 

oraz uczy prawidłowego formułowania myśli poprzez zdania zgodne z zasadami gramatyki. To też idealny 

sposób na spędzenie czasu razem i budowanie więzi między rodzicem a dzieckiem.  Dzięki czytaniu bajek 

rodzice mają możliwość budowania relacji ze swoją pociechą, opartej na bliskości, czułości i uważności. 

Zarówno dziecko, jak i opiekun w ten sposób zaspokajają swoje bardzo ważne potrzeby: miłości, 

przynależności i akceptacji.  

 Ponadto, spędzając wspólny czas na czytaniu, kształtujemy w dzieciach zdrowe nawyki, uczymy 

malucha bycia razem i komunikowania się z innymi, co z pewnością wpłynie pozytywnie na jego rozwój oraz 

relacje z innymi ludźmi. Bajki odgrywają znaczącą rolę dla rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka. 

Wspólne czytanie dostarcza wiele radości, a ciepły głos opiekuna działa wyjątkowo! 

 

 



 

Kącik dla dzieci: 

Pokoloruj obrazek! 

 

 
 

Opracowała: 

mgr Joanna Bartoszak-Szamocka 


