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PANIE WIETRZE

To zdjęcie,

Panie wietrze, Panie wietrze,
Czemu Pan nie chodzi w swetrze?
Czemu Pan udaje zucha,
Skoro sam Pan chłodem dmucha?
Sam oziębia Pan powietrze,
Oj, ostrożnie, Panie Wietrze!
Gnając chmurki gdzieś po niebie,
Chce Pan sam zaziębić siebie?
Jednak lepiej, Panie Wietrze,
O tej porze chodzić w swetrze.
Ani się Pan sam spodzieje,
Jak Pan siebie sam zawieje.
Liczka ma Pan coraz bledsze,
Panie Wietrze…
Ludwik Jerzy Kern

AKTUALNOŚCI
Spotkania teatralne i muzyczne:
➢ 15.11. odbył się koncert pt.: „Renesans – Na królewskim
dworze – viola da gamba.”
➢ 13.11. przedszkolaki mogły uczestniczyć w
przedstawieniu pt.: „O Kasi, Skrzacie i gąsce.”
➢ 09.11. dzieci wzięły udział w zajęciach opartych na
eksperymentach chemicznych LABO „Zobaczyć
dźwięk.”
WAŻNE DATY W GRUDNIU:
- 04.12. – Mikołaj
- 07.12. – zajęcia z Fundacją Vis Maior
- 13.12. – Sztuczki ze Sztuką, zajęcia pt.: „Kot, pies, czapla, kuropatwa czyli o zwierzętach
w sztuce.”
- 14.12. – zajęcia LABO „Kolorowe jony.”
- 19.12. – wigilia przedszkolna
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
16.11. odbyła się niezwykle dla wszystkich ważna uroczystość
z okazji „Święta Niepodległości”, występ artystyczny zaprezentowała
grupa V. W tym dniu odwiedziło nas wielu szanownych gości:
Pan Witold Harasim - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Pani Lilianna Lach - Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Pan płk Czesław Lewandowski - Przewodniczący Rady Związku Kombatantów R. P. i Byłych
Więźniów Politycznych
Pani Jadwiga Rydzewska - Sekretarz Rady Związku Kombatantów R. P. i Byłych Więźniów
Politycznych
Pani Zofia Baryczka - Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddziała Bródno
Pani Zofia Pilaszewska - Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek Koło nr 1
Pani Alicja Witoszyńska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Major Robert Szczur - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Pani Małgorzata Dankowska - Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Waszkiewicz, Katarzyna Kotowicz, Monika Nowak - Przedstawiciele
Rodziców

WARSZTATY PRZYRODNICZE Z P. ANNĄ ZĄBEK
W dniu 20.11. odwiedziła nasze przedszkole, już kolejny raz, pani Anna Ząbek. Razem
z prowadzącą przyjechało również kilku mniejszych gości – szynszyla, jeż, jaszczurka i królik.
Zajęcia dotyczyły tematu przygotowywania się zwierząt do zimy. Dzieci dowiedziały się w jaki
sposób należy dokarmiać zwierzęta zimą, które gromadzą pokarm, aby przeżyć, a które odlatują
do ciepłych krajów. Ponadto przedszkolaki mogły każde zwierzę pogłaskać i uzyskać wiele
ciekawych informacji na ich temat dotyczących m.in. ich cech charakterystycznych, sposobu
życia, odżywiania oraz opieki nad nimi. Spotkanie z tak rzadko spotykanymi zwierzętami było
niezwykle ekscytujące.
K. Dworakowska

OPTYMISTYCZNY DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną
rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak
dużo wcześniej.
W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie.
Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego
niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał
je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka
na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek… Od tego momentu
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zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy
Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.
To historia, a jak jest dzisiaj?
W naszym przedszkolu obchodziliśmy Optymistyczny Dzień Pluszowego Misia dnia 27.11.
W tym dniu wszystkie przedszkolaki przyniosły swoje ukochane misie. Każdy miał możliwość
opowiedzenia o swoim ulubionym pluszaku, który jak wiadomo, nie jest tylko zwykłą zabawką,
a pocieszycielem w deszczowe dni czy przyjacielem, do którego można się zawsze przytulić.
W każdej grupie dzieci uczestniczyły w różnorodnych zabawach wraz ze swoimi
przytulankami.
K. Dworakowska
Kilka pięknych cytatów ze znanego wszystkim „Kubusia Puchatka”

„– Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
– Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje.”
„Sztuka dawania podarunku polega na tym, aby ofiarować coś, czego
nie można kupić w żadnym sklepie.”
„Jaki dziś dzień – zapytał Puchatek,
– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień.”
„Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić.”
„– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając
Misiową łapkę. – Co wtedy?
– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek – Posiedzę tu sobie i na ciebie
poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś
nigdy nie znika.”
„Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto
lat minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez
ciebie.”

KREATYWNE WARSZTATY
„CHOINKI Z MCHU”
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dnia 29 listopada
w naszym przedszkolu zostały zorganizowane warsztaty kreatywne. Wszystkie dzieci
uczestniczyły w przygotowaniu choinek. To wcale nie było takie proste, każdą choinkę należało
starannie ozdobić w dzwoneczki, bombki, łańcuch i gwiazdkę. Starsze grupy dodatkowo
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musiały swoje choinki posmarować klejem i obtoczyć w mchu. Efektem pracy były piękne
choinki, które ozdobią świąteczne stoły naszych przedszkolaków.
M. Tobera

DZIELNICOWE DNI DOBREGO
JEDZENIA
W tym roku Dzielnicowy Dzień Dobrego Jedzenia odbył
się 24 listopada. Hasłem przewodnim dla naszego przedszkola
było: kury, gęsi, perliczki, kaczki, indyki – to są dzieci i dorosłych drobiowe smakołyki
W tym dniu w naszym przedszkolu pachniało potrawami z drobiu. Rodzice wraz z dziećmi
przygotowali w domu różnorodne potrawy.
Rodzice dzieci z grup mieli za zadanie przygotować potrawy wg następującego przydziału:
grupa I: kacze frykasy
grupa II: gęsie przysmaki
grupa III: indyk na ciepło
grupa IV: sałatki z indykiem
grupa V: kurczak na ciepło
grupa VI: sałatki z kurczakiem
Przyniesione potrawy udekorowały stół w holu przedszkola. Każda grupa podziwiała wszystkie
potrawy. Przygotowane dania wraz z przepisami zostały wyeksponowane podczas obchodów
Dzielnicowych Dni Dobrego Jedzenia w dniu 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 285
przy ul. Turmonckiej.
Przepisy przygotowanych potraw:
Skrzydełka w marynacie sojowej pieczone lub smażone
Pieczona pierś z kaczki
Pieczona pierś z indyka w glazurze miodowo – musztardowej
Szaszłyki z kaczki z frytkami
Sałatka z indykiem i granatem
Orientalna sałatka z kurczakiem
Filet z uda indyka duszony w warzywach
Udka pieczone
Pieczona pierś z kaczki
Makaronowa sałatka z kurczakiem
Pieczeń z mięsa mielonego
Mandarynkowy kurczak Stasia
Klopsiki kostusia w sosie koperkowym
Pierś z kaczki w sosie porzeczkowym
Pierś z gęsi z kasztanami
Pierogi z gęsiną z dodatkiem żurawiny
Pieczone roladki z kurczaka z żurawiną i serem camembert
Nuggetsy
Pieczone piersi kacze na burakach z nutką konfitury żurawinowej i sera feta
Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za przygotowane przepisy i potrawy.
Grupa I
Jaś Szlasa, Maciek Taberski, Julia Wierzbicka, Bartek Wawer, Leon Łopatecki, Lena
Pokrywka, Wojtek Wawryło

5

Grupa II
Antosia Wiśniewska, Karol Kacprzak, Marcel Grabowski, Grześ Kozłowski, Piotr Włocha,
Lilianna Zadrzyńska, Staś Adamski
Grupa III
Kostek Waszkiewicz, Julian Kacperczyk, Natalia Kamińska
Grupa IV
Zuzia Luks, Marysia Lewandowska, Maciek Łupiński
Grupa V
Hania Tryniszewska, Wiktor Rawski, Michał Kotowicz, Marek Nowak, Wojtek Ługowski,
Vanessa Prejs
Grupa VI
Stasiu Waszkiewicz, Łucja Ossowska, Jan Iciak, Hania Samoraj, Alicja Bencal, Filip Jasiński
M. Tobera

INFORMACJE O GRUPACH
PRZEDSZKOLNYCH
GRUPA I – „KRASNALE”
W listopadzie tematami kompleksowymi były: Domy i domki,
Urządzenia elektryczne, A deszcz pada i pada…, Domowi
ulubieńcy. Dzieci: dopasowywały zwierzęta do ich domów,
w odpowiedni sposób reagowały na przerwę w muzyce,
wyklaskiwały rytm piosenki, rytmicznie poruszały się przy muzyce, zapoznawały się
z nazwami poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu, nazywały różne
urządzenia elektryczne, rozwijały mowę i myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek, rozwijały
sprawności manualne poprzez tworzenie wydzieranki, rysowanie po śladzie, doskonaliły
umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech, przeliczania
w zakresie trzech, porównywania liczebności zbiorów poprzez stosowanie pojęć: mało, dużo,
porównywały długości stosując określenia: długi, krótki.
Doskonaliły umiejętności samoobsługowe.
W ramach programu Baby Beetles dzieci poznały takie piosenki jak: „Clap, jump!”, „Dance”,
„I’m hiding”, „Here I am”, „Go – stop”.
30.11. odbyło się spotkanie przedświąteczne wraz z występem artystycznym najmłodszych,
pełne przepysznych wigilijnych potraw.

GRUPA IV – „GUMISIE”
W listopadzie zrealizowałyśmy następujące tematy kompleksowe:
1. Domy i domki
2. Urządzenia elektryczne
3. A deszcz pada i pada
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4. Dbamy o zdrowie
Listopad to szczególny miesiąc, a więc nie sposób było nie porozmawiać z dziećmi
o odwiedzaniu wspólnie z rodzicami cmentarzy i grobów bliskich. Jest to naszą tradycją.
Zachowania dzieci zmuszają do cyklicznych rozmów na temat relacji między kolegami
i koleżankami. Co jakiś czas musimy przypominać sobie nasz Kodeks Zachowań, który tak
skrupulatnie "podpisywaliśmy" naszymi dłońmi. Staramy się, ale często zapominamy
szczególnie o mówieniu tzw. "normalnym głosem". No ale przed nami, więc pewnie kiedyś
zrozumiemy, że głośna rozmowa nie jest fajna.
10 listopada mieliśmy próbny alarm ppoż. Oj działo się. Całe szczęście, że to tylko próba,
ale przeżycie duże.
13 listopada odwiedził nas teatrzyk z przedstawieniem " O Kasi, skrzacie i gąsce" lubimy
te występy.
14 listopada odwiedziliśmy naszą przedszkolną kuchnię, byliśmy tam już, ale tym razem
zauważyliśmy więcej ciekawych elektrycznych" pomocników" w pracy naszych pań kucharek.
15 listopada byli z koncertem Artyści Towarzystwa Muzycznego i jak zwykle księżniczka
Muzalinda przeniosła nas w czasy Renesansu. Tym razem poznaliśmy instrument viola da
gamba-bardzo podobny do wiolonczeli, ale mniejszy. Z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści
muzycznych.
16 listopada było duże wydarzenie. Z okazji Święta Niepodległości odbyła się uroczystość
przygotowana przez gr. V, wszyscy ubrani byliśmy na galowo, odwiedzili nas goście z Urzędu,
był żołnierz- tata kolegi z przedszkola.
20 listopad to data, którą należy pamiętać. W tym dniu ustanowiono Kodeks Praw Dziecka.
24 listopada przypadł Dzielnicowy Dzień Dobrego Jedzenia. Nasza grupa IV miała w udziale
sałatkę z indyka.
27 listopada mogliśmy przynieść do przedszkola nasze ukochane pluszowe misie, mimo że to
był poniedziałek. Z okazji Dnia Pluszowego Misia bawiliśmy się z udziałem naszych
"przytulaków"
28 listopada wybraliśmy się na pokazowe warsztaty do Pizzy Dominum, gdzie krok po kroku
kucharz pokazywał jak "kręci" placek pizzy, zapełnia wybranymi produktami a my z apetytem
mogliśmy
po upieczeniu zjeść smakowite kawałki.
W listopadzie dużo mówiliśmy o naszych zębach, a szczególnie jak o nie dbać, żeby jak
najrzadziej bywać u dentysty z powodu bólu. Myjemy zęby codziennie, świetnie sobie z tym
już radzimy.
Nauczycielki grupy IV

Autor przejmuje odpowiedzialność za publikowaną treść artykułu, jego aktualność,
kompletność i prawdziwość zawartych informacji lub danych.
Gazetkę przedszkolną redaguje Katarzyna Dworakowska – nauczycielka grupy I przy
współpracy nauczycielek i Dyrektor Przedszkola nr 156.
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