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Kochani Rodzice i Dzieci! 
Serdecznie witamy naszych Czytelników po wakacyjnej przerwie 

w nowym roku szkolnym 2016/2017. 

Cieszymy się, że możemy Państwa znowu powitać po wakacjach. 

 Rozpoczyna się kolejny rok pełen wrażeń, nie tylko dla Państwa, ale przede wszystkim dla 

Waszych pociech. Będzie on pełen ciekawych doświadczeń. W czasie tego 

roku dzieci przyswoją nie tylko nowe umiejętności, lecz a także będą czerpać radości ze 

wspólnej zabawy, czy z pierwszych sukcesów. Niestety dla niektórych dzieci 

ten rok dostarczy też trudnych przeżyć, związanych z adaptacją do nowego miejsca  

i koniecznością rozstania z rodzicami. 

W pokonywaniu trudności i rozwiązaniu niektórych problemów pomoże lektura naszych 

artykułów, do której serdecznie zachęcamy. 

W pierwszym, w tym roku szkolnym, numerze ,,Kwiatuszek” 

zamieszczamy ważne informacje dotyczące spraw organizacyjnych. 

Zapraszamy do lektury naszego pisma. 

Pamiętajcie - co dwa miesiące nowa porcja informacji! 
 

 

NASZ ADRES: 

Przedszkole nr 5 w Sokółce 

Osiedle Centrum 18 

16-100 Sokółka 

TELEFON: 85-711-25-39 

MAIL: przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl 

NASZA STRONA INTERNETOWA: 

www.przedszkole5.sokolka.blizej.info 

PRZEDSZKOLE OTWARTE JEST: 

od godz. 6.30 do godz. 16.30 
 

 

 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

 

Drodzy Rodzice, Waszymi dziećmi opiekują się: 

Grupa I Maczki        mgr Małgorzata Dębko, mgr Anna Klim 

Grupa II Stokrotki  mgr Lucyna Jolanta Szymańska, mgr Agnieszka Olechno 

Grupa III Bratki      mgr Joanna Kozłowska, mgr Anna Trzeciak 

Grupa Sasanki          mgr Katarzyna Żywolewska, mgr Paulina Malesza 

Grupa Różyczki        mgr Lucyna Śliżewska, mgr Justyna Domin 

Nad całością czuwa: Pani dyrektor– mgr Lucyna Jolanta Szymańska 

mailto:przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl
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             W tym roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny nasze przedszkole bierze udział  

w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Akademii Aquafresh.  Realizując 

założenia programu, wśród dzieci naszego przedszkola zostaną przeprowadzone zajęcia 

edukacyjne z zakresu profilaktyki higieny jamy ustnej. Zachęceni ubiegłorocznym sukcesem  

(zajęciem II miejsca w konkursie „Pastusiowa olimpiada w naszym przedszkolu” oraz 

wygraniem cennych nagród) pragniemy również w tym roku 

wziąć udział w konkursie „UŚMIECH DZIECKA” i walczyć  

o bardzo cenne nagrody dla naszych przedszkolaków. Sami nic 

nie zdziałamy, dlatego bardzo prosimy was kochani rodzice do 

aktywnego włączenia się do gry z naszym przedszkolem.  

          Aby to zrobić należy do 30 listopada 2016r. robić zakupy 

produktów Aquafresh a dowód zakupu- paragon przynosić do 

wychowawczyń grup. 1 paragon=1 punkt. Im więcej punktów 

tym większe szanse na wygraną!!!!   

 
 

Nasza placówka po raz kolejny„zbiera żołędzie” dla zwierząt 

z akcentu zoo w Białymstoku. Celem akcji jest zdobycie dla zwierząt 

cennej, naturalnej paszy urozmaicającej ich dietę.  

Akcja potrwa do końca listopada 2016.  

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w akcji. Zebrane żołędzie, 

prosimy przynosić do nauczycielek grup Dziękujemy 
 

 
OKULARY DLA AFRYKI 

Zbieramy używane okulary tzw. „plusy” i „minusy” bez cylindrów oraz  

okulary przeciwsłoneczne. 

W polskich domach i szafach zajmują niepotrzebne miejsce, 

 a przecież mogą pomóc wielu ludziom- 

w Afryce takie okulary są na wagę złota! Okulary zostaną przekazane do 

Kliniki OKULUS przez Stowarzyszenie „KŁADKA” w Sokółce. 

AKCJA POTRWA DO PAŹDZIERNIKA 2016! 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMACJE BIEŻĄCE 
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 03.X –teatrzyk „Drogowy zawrót 

głowy”  

 12.X – audycja muzyczna- kapela 

góralska    

 12.X- wycieczka do Poczopka- 

grupy starsze 

 21.X- audycja muzyczna 

„Muzyczne sandały” 

 17.XI-  pasowanie na przedszkolaka 

 15. XI- wycieczka do biblioteki na 

„Poranek z bajką” - grupa Stokrotki 

 październik/czerwiec – realizacja 
projektów Akademia Przedszkolaka 

 listopad – wydanie kolejnego 

numeru gazetki przedszkolnej 

„Kwiatuszek” 

 

 

Stokrotki 

wiersze 

 „Jedną rączkę w górę dam” 

Jedną rączkę w górę dam, 

potem druga- ram ,pam, pam. 

Rączki mrugają jak gwiazdeczki, 

teraz idą jak mróweczki. 

Na kolanka odłóż je  

i wesoło do pani uśmiechnij się. 

„Przed czytaniem książki” 
Słonko świeci nad głowami, 

pani jest tu razem z nami, 

Będzie czytać nam książeczkę, 

więc usiądźmy na chwileczkę. 

Nawet bardzo mała mucha, 

będzie teraz w ciszy słuchać 

i nie bzyknie nawet bzzzy, 

jest cichutka, tak jak my. 

piosenki  

 „Dzień dobry, dzieci” 

Dzień dobry, dzieci 

słonko dla was świeci! 

Ptaszek cicho śpiewa, 

kołyszą się drzewa. 

Chmurka na niebie 

macha dziś do ciebie. 

Wiatr leniwie wieje, 

motylek się śmieje. 

„Chodźcie do mnie” 

Chodźcie do mnie.  

Dzieci bawić się wesoło- 

złapmy się za ręce 

i utwórzmy koło. 

 „Już zabawki odkładamy” 

Już zabawki odkładamy 

na półki, na półki. 

Lubimy porządek,  

więc wspólnie sprzątamy:  

ja i ty, ja i ty. 

„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 

 

Maczki 

wiersze 

„Starszak” 

Rzecz to wielka niesłychanie 
 

gdy starszakiem się zostanie. 

Wtedy wszystko trzeba wiedzieć,  

pięknie bajkę opowiedzieć,  

narysować, tańczyć, śpiewać,  

na nikogo się nie gniewać.  

Znać zasady wychowania,  

pięknie uczyć się czytania.  

W głowach wiedza zostać musi,  

choć lenistwo czasem kusi. 

 

„Jesień” 

Idzie, idzie pani Jesień 

różne dary w koszu niesie, 

ma tam liście, piękne, nowe,  

bardzo barwne, kolorowe. 

I kasztany i żołędzie, 

rozsypuje wszędzie, wszędzie. 

I też niesie jarzębinę na korale 

dla dziewczynek ! 

Wszystko piękne jest jak nowe 

i czerwone i brązowe, 

no i żółte oczywiście 

i jest wszędzie uroczyście ! 

piosenki 

„Pak” 

Kto świata  ciągle jest ciekawy? 

Kto wciąż zaprasza nas do zabawy? 

Kto świetny humor zawsze ma? 

Kto się na żartach zna? 

Ref: Pak ze szmatek jest uszyty, 

Pak-to kompan znakomity, 

Pak-najmilszy z wszystkich Paków, 

WIERSZE I PIOSENKI: WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 
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Pak-przyjaciel przedszkolaków! 

Z Pakiem nikomu nie grozi nuda, 

Wytropić można nawet lwa, 

Kiedy paka się zna! 

„Ogórek wąsaty” 

Wesoło jesienią w ogródku na 

grządce, 

Tu ruda marchewka tam strączek, 

Tu dynia jak słońce, tam główka 

sałaty, 

A w kącie ogórek wąsaty. 

Ref.: 

Ogórek, ogórek, ogórek, 

Zielony ma garniturek, 

I czapkę i sandały, 

Zielony, zielony jest cały. 

Czasami jesienią na grządkę w 

ogrodzie, 

Deszczowa pogoda przychodzi, 

Parasol ma w ręku, konewkę ma z 

chmur, 

I deszczem podlewa ogórki. 

„Fikający zuch” 
Gimnastykuj się codziennie. 

Zobacz jakie to przyjemne. 

Ref.: W zdrowym ciele, zdrowy 

duch, 

Pokaż, jaki z ciebie zuch. 

Raz przysiady, raz podskoki. 

Ręce w górę lub na boki. 

Ref.: W zdrowym… 

Mocne nogi, plecy proste. 

Raz fikołek, a raz mostek. 

Ref.: W zdrowym… 

„Jesienny walczyk” 

W sadach jabłka malowane i 

pachnące gruszki, 

Już do sadu przyleciały małe 

jemiołuszki. 

Ref. Wieje wietrzyk raz dwa trzy, 

jesienny walczyk.( bis) 

Dzikie gęsi wielkim kluczem lato 

zamykają, 

Gubią w locie szare piórka i głośno 

gęgają. 

Ref. Wieje wietrzyk raz dwa trzy, 

jesienny walczyk. 

W lesie rosną borowiki, kurki i 

maślaki,  

Z lasu liście kolorowe niosą 

przedszkolaki. 

Ref. Wieje wietrzyk raz dwa trzy, 

jesienny walczyk. 

Bratki 

wiersze    

„Liście” 

Wietrzyk chodzi po ogródku 

Strąca złote liście 

Wietrzyk gra a one tańczą,  

Raźno, zamaszyście 

Szur, szur, szur, szur 

Szu szu szu! 

Lecą lecą liście z drzewa 

Złote i czerwone 

Kręcą kręcą się w powietrzu 

W tę i tamtą stronę. 

Szur, szur, szur, szur 

Szu szu szu! 

Wietrzyk chodzi po ogródku 

Do tańca je prosi 

Tańczcie! Tańczcie! Słonko świeci 

Wiatr listki roznosi. 

Szur, szur, szur, szur 

Szu szu szu! 

„Zapasy na zimę” 

Biegnie myszka po ściernisku 

Trzyma ziarnko zboża w pyszczku 

-Trzeba zbierać okruszyny 

By nie zginąć pośród zimy 

Skacze skacze wiewióreczka 

Po szumiącym lesie 

Zrywa orzech na leszczynie 

I do dziupli niesie.  

-Trzeba zbierać już zapasy 

Na zimowe ciężkie czasy! 

Pije pszczółka miód ma kwiatku 

Długą trąbkę stula. 

Wnet zabrzęczy, wnet poleci 

Z powrotem do ula. 

- Trzeba zbierać dużo miodu 

By nie było w zimie głodu! 

Wyjrzał zając spod jałowca. 

-Cóż to za krzątanie? 

To już jesień brzęczą pszczoły 

Jesień miły panie.  

Zbierz korzonki, zbierz kapustę 

I brzozową korę, 

Byś zajączku, nie marł z głodu 

W tę zimową porę. 

piosenki 

„Dary jesieni” 

Za domem w ogrodzie 

dojrzały warzywa. 

Wzięła Zosia , i warzywa 

zrywa(x2) 

Ref. Cebula i pory, 

kapustę, pomidory, 

marchewkę i seler 

i pietruszki cztery. 

Poszła też do sadu 

co się złotem mienił, 

by dary pozbierać od Pani 

Jesieni.(x2) 

Ref. Tu śliwka, tam gruszka 

tam słodkie jabłuszka 

a pod płotem stoi 

malin pełen słoik. 

„Tańcowała jesień” 

Tańcowała jesień 

w  lesie zamaszyście 

żółte, złote i brązowe 

z drzew zrywała liście. 

Ref. Tańcowała jesień 

kolorowa jesień. 

To strącała w parku 

kasztany żołędzie 

rozrzucała na trawniku 

liśćmi przysypanym. 

Ref. Tańcowała jesień 

Tańcowała jesień 

w sadzie razem z deszczem 

jabłek gruszek nazrywała 

lecz jej mało jeszcze. 

Ref. Tańcowała jesień 

Z wiatrem się kłóciła 

darła białe chmury 

aż się słońce obudziło 

i spojrzało z góry. 

 
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 


