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Katarzyna Wilkosz-Grzeúkowiak

Na andrzejki
W koñcu listopada,
Ulaæ coœ z wosku

Wypada
Po prostu:

Potem na cieniu to zbadaæ,
Zebra³o nas siê szeœcioro.
Dance - ula³o siê jezioro

I na jeziorze ³ódka.
Ani – coœ na kszta³t krasnoludka,
Jurkowi - s³oñ biegn¹cy k³usem.
Markowi - dwója … z minusem.

P³ot ula³ siê Dorocie,
A w p³ocie brama.
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ANDRZEJKOWE CZARY

   29 listopada obchodzimy Andrzejki, to stary zwyczaj – wieczorem, w wigiliê Œwiêtego 
Andrzeja, panny z najró¿niejszych tajemnych wró¿b i zaklêæ dowcipkowa³y, co je 
czeka w ¿yciu, kiedy wyjd¹ za m¹¿ i jakie imiê, bêdzie mia³ ich ukochany. Wró¿b na 
ten czarodziejski wieczór jest co niemiara, oto jedna z nich:

Pod du¿¹ (ciemn¹) chust¹, ukrywamy ró¿ne przedmioty (tyle sztuk ilu jest uczestników 
zabawy). Uczestnicy czarów - marów kolejno wyci¹gaj¹ to, co zosta³o ukryte pod chust¹,  
i w ten sposób dowiaduj¹ siê, kim bêd¹ w przysz³oœci, (np: pêdzel - malarz, no¿yczki - 
krawiec, lupa - detektyw, grzebieñ - fryzjer itd.)

Co ukrywa czarna chusta:

Mnie - cacko z dziurk¹,
Najproœciej.

Wtem rzek³a mama:
- Mili goœcie

i ty, moja córko,
Mnie siê ula³o
w fili¿ankach

s³odkie kakao,
na nim pianka.

Dobre to wró¿by?
- I jeszcze jakie!

- No to wypijcie ze smakiem.

 Hanna £achocka

WRÓ¯BY

Œwiêto Dyni 

Czyli wigilia Dnia Wszystkich Œwiêtych

   To œwiêtowanie przywêdrowa³o do nas niedawno 
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i zyskuje coraz 
wiêcej zwolenników. Symbolami tego œwiêta s¹ 
œmieszne duchy, zabawne czarownice, nietoperze, 
czarne koty oraz najwa¿niejsze - wydr¹¿ona dynia
z otworami w kszta³cie twarzy ze œwiec¹ w œrodku. 
Œwiêto dyni to doskona³a zabawa dla ma³ych i du¿ych.



INFORMACJA

   W dniu 17.01.1991r. powsta³o Miejskie Towarzystwo Oœwiatowe w Jaworznie. W 2011r. 
obchodziliœmy 20-lecie istnienia towarzystwa i z tej okazji nasze przedszkolaki napisa³y 
wspania³e wierszyki, poni¿ej drukujemy dwa wierszyki w nastêpnym numerze bêd¹ 
drukowane kolejne. Zachêcamy, równie¿ obecne przedszkolaki (oczywiœcie z pomoc¹ 
rodziców, starszego rodzeñstwa lub innych osób) do napisania wierszyków (tematem 
mog¹ byæ ró¿ne sytuacje lub osoby w przedszkolu). W czerwcu 2012 r. zbierzemy 
Wasze wiersze, wierszyki i wydamy ksi¹¿eczkê, bêdzie to mi³a pami¹tka z przedszkola, 
zachêcamy wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u.

                                                                                             Redaktor
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Bo w przedszkolu jest weso³o
ka¿de dziecko o tym wie,
moc zabawek jest woko³o,

ka¿dy dzieñ tu byæ siê chce.
Tu kolegów mam bez liku,

którzy - dobrze o tym wiem,
w tym przedszkolnym pokoiku,

bawiæ chc¹ siê ca³e dnie.
A gdy czasem jest nam smutno,

nasza Pani o tym wie,
i wymyœliæ jej nie trudno,
dla nas interesuj¹c¹ grê.

S¹ te¿ bale i spacery,
nauka œpiewu no i wierszy,
a cyferki i litery, ka¿dy z nas

chce poznaæ pierwszy!
Tutaj ka¿de z nas jest wa¿ne,
tak na co dzieñ siê czujemy:
m¹dre, dzielne i odwa¿ne,

pomoc sw¹ oferujemy.
A gdy odejœæ st¹d nam przyjdzie

by zasiliæ szkolne ³awy,
nikt bez ¿alu st¹d nie wyjdzie,
bo opuszcza Œwiat Zabawy.

Lecz by wspomnieñ czar pozosta³,
piszmy dzisiaj tê ksi¹¿eczkê,
by móc kiedyœ pochwaliæ siê,

i w przesz³oœci wyruszyæ wycieczkê.

Hania Kempny

W naszym przedszkolu 

fajnie jest

W naszym przedszkolu fajnie jest.
Czy œwieci s³onko, czy pada deszcz

lubimy chodziæ do przedszkola
bo to w dzieciñstwie najlepsza pora.

Wszyscy chêtnie siê bawimy,
O zmartwieniach nie myœlimy.

Zjadamy codziennie smaczny obiadek,
Którym zachwyca siê nawet niejadek.
Pani Madzia prowadzi ciekawe zajêcia

I do nauki nas wszystkich zachêca.
Uczymy siê tañca,

angielskiego i informatyki,
 A po zajêciach mamy czas

dla siebie na wybryki.
Pani Kasia uczy nas jak siê zachowaæ,

Jak byæ dzielnym cz³owiekiem
i siê nie przezywaæ.

Nasza Pani dyrektor równie¿ o nas dba,
Choæ jest bardzo zajêta i ma³o czasu ma.

Julka Tomsia

Opiekujemy siæ teý maluszkami,
Które bardzo tæsknià do mamy.

A na zakoñczenie coú waýnego powiem,
ýe takie przedszkole wymarzyùam sobie.

Bo w przedszkolu

jest weso³o
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Z AGAD K I

KRZ Y ¯ Ó WKA

Rozwi¹zania zagadek wpisz w kratki zamieszczone pod nimi:

Jaka to g³owa,
du¿a lub ma³a,
z zielonych liœci
sk³ada siê ca³a

Jest bia³a
siedzi w tubie
zêby czyœciæ

ni¹ lubiê

Cienka panienka
warkoczyk ma d³ugi
przy szyciu wielkie

oddaje us³ugi

Kotek prêgowany
ale tresowany

w cyrku wystêpuje
groŸnie pomrukuje

Wpisz do diagramu poziomo nazwy zwierz¹t
i odczytaj pionowo rozwi¹zanie (zdrowy napój).
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ZAGADKI O ZWIERZÊTACH

Krótki ogon, d³ugie uszy
nie ma go w przedszkolu.
¯yje sobie w leœnej g³uszy

lub kica po polu.

Chodzi po podwórku,
o ziarenka prosi,

siaduje na grzêdzie,
pyszne jajka znosi.

Du¿a i ³aciata
na zielonej ³¹ce.

Mlekiem nam dziêkuje,
za trawê i s³oñce.

Gdy wychodzisz z domu,
on na ciebie czeka.

Kiedy wrócisz znowu
cieszy siê i szczeka.

   25 listopada obchodzi urodziny najmilsza zabawka; miêkki, 
puchaty - miœ pluszowy. Moda na misie nie przemija, „bo czy to 
jutro, czy to dziœ wszystkim jest potrzebny miœ”. Czy wiecie, ¿e w 
Australii ¿yj¹, najprawdziwsze na œwiecie - leniwce ? Tak w³aœnie 
s¹ tam nazwane misie koala. Te sympatyczne i bardzo ³agodne 
zwierzaki poruszaj¹ siê niezwykle powoli - ich  ruchów czasami 
nie mo¿na dostrzec. Mieszkaj¹ na drzewach eukaliptusowych.
S¹ bardzo ³adne, przypominaj¹ trochê pluszowe zabawki.

ŒWIATOWY DZ IEÑ PLUSZOWEGO MIS IA

Dorastaj¹ do oko³o 60 centymetrów d³ugoœci. Mama - koala po urodzeniu swego dziecka nosi je 

przez 5 miesiêcy w specjalnej torbie na brzuchu, kiedy maluch nie mieœci siê w torbie, mama nosi 
go na grzbiecie. DŸwiga go w ten sposób tak d³ugo, ¿e czasami dziecko noszone przez mamê, 
jest prawie tej samej wielkoœci co ona. Misie koala pij¹ wodê tylko wtedy gdy s¹ chore, dlatego 
Australijczycy nazywaj¹ je „zwierzêtami, które nie pij¹ a jedz¹ liœcie z drzew eukaliptusowych.

Nasze przedszkolaki równie¿ obchodz¹ ten wspania³y dzieñ.
Relacje i zdjêcia w nastêpnym numerze.

Koala i polarny   

Raz pewien pe³en si³ witalnych,
Wielbiciel œniegu – miœ polarny,
dosta³ telegram „Rety! Alarm!

Niech pan przyje¿d¿a! Spadam! Koala!

Pop³yn¹³ zatem do Australii
Dobi³ do brzegu, po trzech susach

stan¹³ u stóp eukaliptusa.
Gdzieœ wœród ga³êzi dostrzeg³ misia.

-To ty, który tak rozpaczliwie zwisasz?
-To ja. Podeprzyj mnie, mój drogi
a trzymaj mocno. Ja w tym czasie 

spróbujê wstaæ na równe nogi

Minê³a doba, lato, zima
minê³o wreszcie i pó³ ¿ycia

Polarny trzyma tak, jak trzyma³
koala wisi tak jak wisia³.

A¿ dnia pewnego miœ polarny
zemdla³ z ubytku si³ witalnych

bo có¿ za pomys³ podpieraæ misie,
które z natury ¿yj¹ w zwisie ...

                                         Krzysztof Jaœniak
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- Mamo, która godzina?
- Dwudziesta.
- Ca³y dzieñ pytam o godzinê i za ka¿dym razem s³yszê co innego.

- Tatusiu, czy potrafisz pisaæ z zamkniêtymi oczami?
- Oczywiœcie.
- To podpisz mi dzienniczek ze stopniami.

Ojciec ubiera synka do przedszkola
- I co, dobrze ciê ubra³em?
- Tak, ale mama zak³ada mi najpierw skarpetki, a potem buty...

- Tato kup mi organki - prosi ma³y Pawe³ek.
- ̄ ebyœ mi przeszkadza³ w pracy?
- Bêdê gra³ tylko wtedy, kiedy bêdziesz spa³ …

Humor

BARBÓRKA - DZIEÑ GÓRNIKA

   Barbórka to Œwiêto Górników obchodzone 4 grudnia w dzieñ patronki 
górników - Œwiêtej Barbary. Dlaczego to w³aœnie Barbara opiekuje siê 
górnikami? Mo¿e dlatego, ¿e gdy ucieka³a przed przeœladowcami ukry³a 
siê w skale, która rozst¹pi³a siê przed ni¹. Dzieñ Górnika obchodzony 
jest w ca³ej Polsce, ale w szczególnoœci na Œl¹sku, bo to w³aœnie tam 
znajduj¹ siê najwiêksze pok³ady wêgla. Praca górników jest bardzo ciê¿ka

i niebezpieczna, dlatego nasze przedszkolaki zaprosz¹ do przedszkola Górnika, ¿eby 
na jego rêce z³o¿yæ podziêkowania za trud, jaki wk³adaj¹, ¿eby nam wszystkim ¿y³o siê 
³atwiej. Mamy nadziejê, ¿e nasz goœæ opowie dzieciom o ciê¿kiej pracy pod ziemi¹,
o sztygarach, podziemnych duchach oraz zaprezentuje piêkny galowy strój. Reporta¿
i zdjêcia ze spotkania z górnikiem przedstawimy w nastêpnym numerze Weso³ych 
Przedszkolaków. 

„Dzieñ Górnika”

Górnik œwidrem wêgiel kruszy

    z latarenki œwiat³o sp³ywa.

    Ju¿ wagonik z wêglem ruszy³

    winda w górê go porywa.

    Jutro wêgla bry³y czarne

    kolejarze w œwiat powioz¹.

    A pojutrze piece nasze,

    bêd¹ grza³y na z³oœæ mrozom.                   

Kubiak Tadeusz
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

   Dnia 13.X. 2011 r. w naszym przedszkolu odby³a siê uroczystoœæ „Pasowania na przedszkolaka”, 
w której wziê³o udzia³ piêæ grup. Celem tej imprezy by³o uroczyste wprowadzenie dzieci
w spo³ecznoœæ przedszkoln¹ oraz zaprezentowanie umiejêtnoœci nabytych w ci¹gu pierwszych 
miesiêcy pobytu w przedszkolu. Przedszkolaki z wielkim przejêciem opowiedzia³y wiersze, 
starszaki w wierszach mówi³y o trudnym ¿yciu starszaka, o wielu obowi¹zkach i powinnoœciach. 
Czêœæ s³owna przeplatana by³a popisami tanecznymi i piosenkami. Jednak najwa¿niejszym 
punktem uroczystoœci by³o pasowanie, po z³o¿eniu œlubowania Pani Dyrektor przedszkola 
pasowa³a ka¿de dziecko du¿¹ kredk¹. Na pami¹tkê tej wyj¹tkowej chwili wszystkie dzieci 
otrzyma³y dyplomy oraz du¿e ro¿ki ze s³odyczami. Dzieciom kibicowali tego dnia rodzice, którzy 
nie kryli ³ez wzruszenia, jak równie¿ dumy ze swoich pociech.

GRUPA 2 LATKÓW - „MISIE” GRUPA 3 LATKÓW - „BIEDRONECZKI”

GRUPA 3 LATKÓW - „PSZCZÓ£KI” GRUPA 4 LATKÓW - „¯ABKI”

GRUPA 5, 6 LATKÓW - „JE¯YKI
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   Dzieñ Œwiêtych jak i Zaduszki to czas wspominania zmar³ych bliskich 
nam ale i tych, których nie znaliœmy mo¿e tak dobrze. Piêknym zwyczajem 
jest, ¿e nawet najm³odsi odwiedzaj¹ miejsca pamiêci wa¿ne dla naszej 
to¿samoœci lokalnej.W pi¹tek 28 paŸdziernika dzieci ze Spo³ecznego 
Przedszkola MTO na Osiedlu Sta³ym wraz z nauczycielami zapalali znicze 
przy pomniku wzniesionym na zbiorowej mogile wojennej ku czci wiêŸniów 
miejscowego podobozu KL Auschwitz -Birkenau rozstrzelanych 17 stycznia 
1945 roku przez esesmanów w czasie ewakuacji. Dzieci zapali³y znicze 
oraz zmówi³y modlitwê. Poza walorem duchowym jest to na pewno 
wzbudzanie patriotyzmu wœród dzieci. Tej chwili zadumy sprzyja³a piêkna, 
jesienna pogoda.

DZIEÑ WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

