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DRODZY   RODZICE! 
 

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli 

powierzając nam pod opiekę swoje dzieci. 
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Nasze przedszkole jest: 

 Atrakcyjne 

 Barwne i funkcjonalne 

 Ciepłe 

 Dobrze wykwalifikowana kadra 

 Energiczne 

 Fachowe 

 Godziny dostosowane do godzin Państwa 

 Harmonogram dostosowany do potrzeb i wieku dzieci 

 Innowacyjne 

 Jedzenie smaczne 

 Konstruktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 Lekcje języka angielskiego 

 Mamy własne programy 

 Nasi wychowankowie nie mają problemów w szkole 

 Organizujemy uroczystości i spotkania z ciekawymi ludźmi 

 Posiadamy duży ogród 

 Rada Rodziców wspiera działalność przedszkola 

 Swoim wychowankom stwarzamy warunki rozwoju  

 Traktujemy każde dziecko indywidualnie 

 Uwrażliwiamy dzieci na sztukę 

 Wspomagamy rodziców w wychowaniu dzieci 

 Zapewniamy wszechstronny rozwój  

 

 

 

 

Dla spostrzegawczych!!!  Spróbuj w ciągu 2 minut znaleźć jak najwięcej różnic w obu ilustracjach. 
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POCZYTAJ MI MAMO, TATO! 
Anna Świerszczyńska 
 

PIMPUŚ ! 
 

Pies Marka nazywa się Pimpuś. Ten Pimpuś ma brązową łatkę. Zgadnijcie, gdzie? 

- Na grzbiecie? 

- Nie. 

- Na brzuszku? 

- Nie. 

- Na ogonku? 

- Nie. 

- No, to gdzie? 

- Na nosie. 

Pytają Pimpusia kwiatki: 

- Po co ci łatka na nosie? 

- Żeby było ładniej. 

Wiec kwiatki dziwią się i szepcą jeden do drugiego: 

- Ach, ach! 

- Nasz Pimpuś to dopiero elegant! 

Pytają się Pimpusia białe chmurki, co płyną po niebie i zawsze się śpieszą: 

- Po co ci łatka na nosie? 

A Pimpuś robi mądrą minę: 

- Żeby było w nosek cieplej. 

Więc chmurki zdziwiły się jeszcze bardziej i odpłynąwszy daleko opowiadały wszystkim: 

- Widziałyśmy takiego pieska, co nosił na nosie, żeby mu było cieplej . 

*          *          * 

Chodzi Pimpuś jak paw. Przyszedł do kuchni. W kuchni mama robi kluski. Pełno mąki na stolnicy. 

Pimpuś musi zobaczyć, co to. 

Wsadził nos w mąkę, powąchał. I wybiegł na dwór. 

A tu wszyscy w krzyk: 

- On już nie ma łatki na nosie! 

Idzie Pimpuś do lusterka. Patrzy – cały nosek biały. 

- Zgubiłem moją śliczną łatkę! Gdzie jej szukać? 

Na podwórku nie ma. 

Na ulicy nie ma. 

Usiadł pies i płacze. Łzy mu ciekną – kap, kap. Po kosmatej mordeczce, po nosku. Otarł łapą. 

A tu wszyscy w krzyk: 

- Pimpuś znowu ma łatkę na nosie! 

Fiu, jak się ten Pimpuś cieszył! Chwycił własny ogon i kręcił się w kółko. Wybiegł Marek, 

właściciel Pimpusia. Wziął go na ręce i zaczął się śmiać! 

- Pimpuś, jesteś strasznie głupiutkim psem, ale cię bardzo kocham. 

 

Uwaga przedszkolaku!!! 
Proszę abyś razem z mamą i tatą narysował/a przygodę Pimpusia i przysłał/a na skrzynkę e-mailową 

beatabrg@gmail.com 
 

  

 
 

 

mailto:beatabrg@gmail.com
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Pokoloruj bukiet kwiatów w wazonie. 
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Wiosenne wydarzenia w naszym przedszkolu!!!  

 W grupie „Biedronki” dzieci poszukiwały informacji na temat kosmosu, oglądały filmy o kosmosie, 

poznały piosenkę o kosmosie, kolorowały rakiety oraz rysowały gwiazdy i słońce. Następnie 

wszystko połączyły i stworzyły makietę „Kosmosu”. Na zakończenie przeprowadzono konkurs „Mój 

ufoludek”. Prace zostały wykonane z pudełek, papieru i innych materiałów. W finale powstały 

przepiękne istoty pozaziemskie. 

 Grupy: Krasnale, Zajączki i Misie uczestniczyły w realizacji programie „Czyściochowe przedszkole”, 

które promuje zdrowe nawyki higieniczne dzieci. 

 Dzieci z grupy Muchomorki wzięły udział w programie „Mali odkrywcy ”w ramach Dobrych Praktyk 

oraz kontynuowały zajęcia z kodowania w ramach innowacji pedagogicznej. 

 W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w grupie Biedronki dzieciom czytały babcia Wojtusia i 

mama Piotrusia. 

 Grupa Krasnale kontynuowała zadania w ramach akcji „Zdrowo i sportowo” oraz rozpoczęła zbiórkę 

książek w ramach akcji czasopisma Bliżej Przedszkola „Przyjaciel (nie) potrzebnej książki”. 

 W ramach obchodzonego Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny dzieci z grupy Biedronki obdarowały się 

nawzajem niespodziankami. 

 Dzieci z grupy: Zajączki i Misie kontynuowały zajęcia w ramach programu „Miś w świecie wielkiej 

literatury” 

 Dzieci z grupy: Biedronki przyłączyły się do Miejskiego Konkursu „Zaczytane Katowice” .Zadaniem 

było zareklamowanie swojej ulubionej książki oraz wzięli udział w konkursie ogólnopolskim 

„Pozdrowienia z domu” organizowany przez CzasDzieci.pl oraz Międzypokoleniowy Festiwal 

Literatury Dziecięcej.  

 Grupa Krasnale w ramach programu innowacji pedagogicznej „Kim będę-przedszkolaki poznają 

zawody” wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt: „Kim zostanę gdy dorosnę”. A 

dzieci z grupy Misie uczestniczyły w projekcie "Zawody w mojej miejscowości" gdzie poznały zawód 

ratownika medycznego. 

 Dzieci i nauczyciele wszystkich grup przedszkolnych rozpoczęły z dniem 25 marca zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra pracę zdalną ze względu na ogólnoświatową epidemię koronawirusa 

COVID-19 

Kącik dla rodzica 
CHCĘ POZNAĆ SWOJE DZIECKO. 

Pragnę państwu przybliżyć potrzebę poznania swojego dziecko, co w wielu sytuacjach wspomoże nas w 

postępowaniu z nim. Jedną z istotnych form jest rozmowa. Bliskie więzi emocjonalne łączące rodziców z 

dzieckiem ułatwiają rozmowy nawet na najbardziej delikatne tematy. Umożliwia to poznanie zainteresowań 

dziecka, jego pragnień, stosunku do otaczającego świata, najczęstszych powodów radości, smutku i 

różnorodnych obaw. Dzięki rozmowom możemy także poznać motywy różnych zachowań dziecka, co jest 

konieczne do tego, by zrozumieć jego postępowanie i właściwie na nie reagować. 

Rozmowy mogą być inicjowane przez rodziców, bądź przez dziecko. Ważne jest, by rodzice znaleźli na nie 

czas, by prowadzili je w miłej, serdecznej atmosferze i odnosili się do omawianych problemów z powagą i 

taktem. Tylko wtedy w rozmowach z rodzicami będzie szczere i otwarte. Dziecko, które nie ma okazji do 

spokojnych, serdecznych rozmów z rodzicami, zamyka się w sobie lub zwierza się swoim lalkom czy misiom. 

Wtedy jednak rodzice tracą wspaniała okazję do poznania dziecka i przeżywania wraz z nim wielu jego 

problemów. Stratę ponosi także dziecko, gdyż nawet najwspanialsza lalka nie może zastąpić kontaktu z 

bliskim człowiekiem. Toteż jeszcze raz gorąco zapraszam do jak najczęstszych i szczerych rozmów z naszymi 

dziećmi.            
Beata Bargieł 
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ROZWIĄZUJEMY KRZYŻÓWKĘ !  

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

Odgadnij, co przedstawiają ilustracje. Poproś rodziców, aby wpisali odgadnięte nazwy do 

ponumerowanych kolumn. Wiersz zaznaczony  utworzy hasło. Zapraszam do zabawy. 

 

1)         2)          3) 

          4)        5)          6) 

 

 

Zgaduj, zgadula w wiosennej odsłonie. Wykorzystajcie wolny czas na zabawy słowne.  

 Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi. Daje ludziom znak, że wiosna nadchodzi. (przebiśnieg) 

 Żółte są jak kaczki, lubią rosnąć w wodzie. Ale nigdy tych kwiatków nie spotkasz w 

ogrodzie. (kaczeńce) 

 Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka. Na drzewie rosną, gdy zima ucieka. (bazie /kotki ) 

 Brodzi po łące czerwonymi nóżkami. Nigdy się nie przyjaźni z zielonymi żabkami. (bocian) 

 Kukaniem nas do lasu zaprasza. Że wiosna już przyszła wszystkim ogłasza. (kukułka) 

Gazetkę opracowała: Beata Bargieł  


