Szanowni Rodzice i Nasze Kochane Przedszkolaki
Cieszymy się, że możemy znowu powitać Was w nowym roku szkolnym.
Zawitała już do nas na dobre Pani Jesień, która na szczęście obdarza nas ciepłą,
słoneczną pogodą i pięknym krajobrazem. Chcemy zaprosić wszystkich do czytania
naszej przedszkolnej gazetki. Rozpoczął 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
także będą czerpać radości ze wspólnej zabawy, czy z pierwszych sukcesów.
Przypominamy, że od tego roku szkolnego przyjmujemy: listy, pozdrowienia
dla bliskich, życzenia na różne okazje, ciekawe pomysły zabaw, gier, i propozycji tego,
co zechcielibyście, aby ukazało się na stronie naszej gazetki. Wszystkie listy można
przysyłać na adres mailowy: ewasti@op.pl
Oczywiście chcielibyśmy również serdecznie podziękować Wam, Kochani
rodzice za współpracę i pomoc w roku szkolnym 2016/2017 i zachęcić
do zaangażowania się i uczestnictwa w życiu przedszkola w nowym roku szkolnym.
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To już było…
SPRZĄTANIE ŚWIATA
„Nie ma śmieci są surowce” pod takim hasłem przebiegła już 24 edycja Akcji Sprzątanie Świata,
w której wzięli udział nasze przedszkolaki. Takie akcje mają na celu budzenie i wzmacnianie
świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Październik – Miesiąc dobroci dla zwierząt

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT
Październik, miesiąc wyjątkowy zarówno dla pupili domowych jak i dla tych mniej
uprzywilejowanych- zwierząt hodowlanych.
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi jak co roku zorganizowało zbiórkę koców, misek,
karmy dla psów i kotów, które zostały
przekazane na koniec października
potrzebującym zwierzętom.
Tak niewiele trzeba by pomóc
Wystarczy dobre serce i szczere chęci
Jak
wspominaliśmy
wcześniej
październik to miesiąc szczególnie
ważny dla zwierząt. Tym bardziej
cieszymy się, że mogliśmy podjąć
współpracę z tak wspaniałymi
partnerami. To dzięki nim akcja
nabrała szczególnego znaczenia.
Drodzy państwo akcja nadal trwa.
Wy
również
możecie
oddać
potrzebującym zwierzętom kawałek
swojego serduszka. Przedstawiamy
państwu naszych partnerów.
Karmę i inne potrzebne rzeczy dla
potrzebujących zwierząt możecie
państwo przekazywać w tych właśnie
punktach. Zachęcamy do udziału
w akcji. To naprawdę mały gest o wielkim znaczeniu.

JESIENNE SPOTKANIE Z ALPAKAMI
Dnia 27 października dzięki uprzejmości i finansowemu wsparciu Pana Jerzego Śnieg dla
wszystkich przedszkolaków odbyły się zajęcia alpakoterapii. Alpaki zamieszkują górzyste
tereny Ameryki Południowej. To bardzo mądre i przyjazne zwierzaki. Można je czesać, karmić,
głaskać i przytulać. Dzieci były zachwycone ich obecnością. Dziękujemy Pani Iwonie Srożak za
wizytę. Do zobaczenia
Kilka słów o alpakoterapii
Alpakoterapia jest metodą, która wspomaga efektywność rozwoju osobowości, edukacji i
rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyszkolona alpaka prowadzona przez
wykwalifikowanego przewodnika – terapeutę. Alpaki zaprzyjaźniają się zarówno z innymi
zwierzętami jak i z człowiekiem. Interesują się tym, co dzieje się w ich otoczeniu. Szybko uczą
się nowych rzeczy, jak np. jedzenie z ręki, czy chodzenie na smyczy. Ich łagodny, nieco
płochliwy, a zarazem ciekawski wzrok potrafi zdziałać cuda.

DZIEŃ MAKARONU
Światowy Dzień Makaronu został ustanowiony w 1955 roku, jest to święto wszystkich fanów nitek,
świderek i muszelek. Dzieci w naszym przedszkolu dowiedziały się jak można przygotować domowy
makaron, poznały historię makaronu oraz przygotowały własne makaronowe kompozycje.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste spotkanie całej
społeczności przedszkolnej, w czasie którego dzieci 5- letnie (grupa cytrynowa) zaprezentowały swoje
talenty w przedstawieniu słowno- muzycznym. Nie zabrakło śpiewu, tańca i pięknych życzeń. Następnie
Pani Dyrektor podziękowała Nauczycielom za pracę na rzecz całego przedszkola, oraz oficjalnie
powitała nowych pracowników i wolontariuszki z Armenii

Z MIŁOŚCI DO ARMENII
Dnia 27 października nasze wspaniałe wolontariuszki zaprezentowały swój kraj- Armenię. Spotkanie
odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Akwedukt przy ul. Kościuszki 35.

To będzie…
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKÓW
Dnia 10 listopada 2017r. dzieci z grupy malinowej i dnia 14 listopada 2017r. dzieci z grupy
pomarańczowej wezmą udział w uroczystości „Pasowania na przedszkolaka”.
Maluchy zaprezentują program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycielek.
Występując przed publicznością wykażą się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również
wielką odwagą. Punktem kulminacyjnym spotkania będzie ślubowanie. Po jego złożeniu Pani
Dyrektor dokona pasowania używając magicznego ołówka. Na pamiątkę tego ważnego dnia
dzieci otrzymają medale. Po zakończeniu części oficjalnej będą pamiątkowe zdjęcia oraz słodki
poczęstunek.

TEATRALIA 2017
W ostatni weekend listopada grupa Jagodowa wystąpi w Teatraliach w przedstawieniu
pt. „Opowieść o miłości”. Scenariusz napisała Pani Katarzyna Rudnik, rodzic absolwentów
naszego przedszkola. Scenografia panie Małgorzata Dzika, Anna Badura. Dzieci przygotowują
Panie Dorota Kuc oraz Ewelina Szwedowska.

WARSZTATY TWORZENIA WŁASNEGO MYDŁA
Dnia 30 listopada Pani Iwona Srożak przeprowadzi w każdej grupie wiekowej 30 minutowe
warsztaty, podczas których każde dziecko samodzielnie wykona mydełko.

MAŁGORZATA DZIKA – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Znak zodiaku - panna
Hobby – śpiew, literatura
W pracy cenię:
lojalność, współpracę, wzajemny szacunek i życzliwość.
Porady dla rodziców:
Kochani rodzice pozwólmy naszym dzieciom kształtować i rozwijać swoje zainteresowania.
Wspierajmy je, ale nie wyręczajmy. Doceniajmy nawet ich najmniejsze sukcesy.
I co najważniejsze, każdego dnia budujmy w dzieciach poczucie wartości. Janusz Korczak
powiedział kiedyś „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”.
Uważam, że to jedna z najpiękniejszych wskazówek dla rodziców, nauczycieli. Stanowi
ona kwintesencje naszych dążeń, których celem jest szczęście dziecka.

Porady dla dzieci:
Kochane dzieci każdego dnia starajcie się odważnie poznawać otaczający Was świat. Róbcie
to w poczuciu odpowiedzialności oraz poszanowania dla innych. To dzięki Wam świat jest
piękny i to dzięki Wam ma szanse taki pozostać.

PRZEKLINANIE (JAK ODUCZYĆ TEGO NASZE DZIECKO)
Około czwartych urodzin dzieci przeżywają fascynację niecenzuralnym słownictwem.
Magazynują w pamięci każdy tego typu wyraz i radośnie używają ich w najmniej odpowiednich
sytuacjach. Zatem nie wstydź się za swoje dziecko – to normalny etap rozwoju. Dzięki
używaniu wulgaryzmów dzieci odkrywają skuteczny sposób na wytrącenie rodziców
z równowagi, co daje im poczucie władzy.
Nie rozumie Małe dziecko nie rozumie, że słowo może zranić równie dobrze, jak uczynek.
Nieraz pewnie oświadczyło, że Cię nie kocha, by po chwili z całej siły się przytulić i ucałować.
Nie zdaje sobie sprawy, dlaczego te słowa są kontrowersyjne, a reakcja rodziców jest dla niego
ciekawym doświadczeniem, które chce powtarzać nieskończoną ilość razy.
Zignoruj to Najskuteczniejszą metodą walki z dziecięcymi wulgaryzmami jest ignorowanie ich.
Dzieci, których rodzice oburzają się na brzydkie słówka i zawzięcie je zwalczają, zachwycają się
przekleństwami dłużej niż ich rówieśnicy. Tymczasem brak reakcji rodziców na przekleństwa
najmłodszych spowoduje, że te słowa szybko znudzą się maluchowi. Pamiętaj również, że
dziecko uczy się mówić przede wszystkim od rodziców – dlatego pierwszym krokiem w walce
z przekleństwami jest pilnowanie, aby w chwilach zdenerwowania nie wymknęło Ci się jakieś
niecenzuralne słówko.

JAK WZMOCNIĆ ODPORNOŚĆ DZIECKA?

Dieta
Ważne jest zwiększenie ilości gotowanych posiłków w ciągu
dnia, co pomoże nam zachować ciepło na pierwszą część
dnia. Może to być na przykład gotowana owsianka z bakaliami
czy kasza jaglana z jabłkiem i cynamonem. Tradycyjne kanapki
z wędliną lub serem nie tylko nie rozgrzeją organizmu,
ale dodatkowo powodują zwiększenie wydzielania śluzu, np.
w postaci kataru. Do silnie śluzotwórczych produktów zalicza
się nabiał w dużej ilości, produkty z białej mąki i produkty
z białym cukrem. Cukier jest największym “zjadaczem”
witamin i mikroelementów w naszym organizmie,
które są niezbędne do aktywności układu immunologicznego.
Nie tylko śniadanie powinno być ciepłe: warto zdecydowaną
większość posiłków przygotować przez dłuższe gotowanie,

pieczenie, duszenie. Zupy gotujemy ze świeżych warzyw sezonowych, unikając mrożonek,
wzbogacając je kaszami. Potrawy doprawiamy ziołami i przyprawami, np. tymiankiem,
oregano, kminkiem, kozieradką, kurkumą, imbirem, cynamonem. Stosowanie przypraw
poprawia strawność pokarmu i wzmacnia odporność. Jeżeli chodzi o zboża bogate m.in w
minerały regulujące odporność cynk, żelazo, magnez, najbardziej odpowiedni na jesień jest
jęczmień: w postaci płatków, pęczaku czy drobnej kaszy Silnie rozgrzewające właściwości ma
kasza gryczana. W porze jesienno- zimowej zalecana jest też większa ilość kwasów
tłuszczowych omega 3; zawiera je np. oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia czy nieoczyszczony
olej lniany, nasiona (pestki dyni, słonecznik, sezam) orzechy i migdały, które dodatkowo są
bogatym źródłem mikro i makroelementów. Chroniąc swój organizm przed zmarznięciem,
należy w potrawach uwzględniać takie warzywa jak dynia, rzepa, kalarepka, seler, cebula,
por, czosnek, warzywa strączkowe. W okresie jesienno-zimowym ograniczamy spożycie
surowych owoców i warzyw! Szczególnie należy unikać cytrusów – mimo, że zawierają
witaminę C, nie są korzystne w naszej sferze klimatycznej ze względu na silne działanie
wychładzające. Cytrusy warto zamienić na sezonowe owoce(lub ich przetwory) z naszej strefy
klimatycznej, takie jak: żurawina, owoc z dzikiej róży, jabłka, gruszki oraz nasiona i orzechy
suszone. Podczas zimnych dni wskazane jest dostarczanie energii z ryb, mięsa pieczonego lub
duszonego w ziołach.

Temperatura
Uwaga! Lekarze mówią, że dzieci najszybciej łapią infekcje w wyniku przegrzewania. Dlatego
wiele osób rozgrzewa swoje mieszkania, chcąc uchronić dziecko przed chorobą. Tymczasem
jest właśnie odwrotnie. Jeżeli w mieszkaniu stale panuje temperatura powyżej 22 stopni,
dziecko traci odporność i gdy wychodzi na dwór zderza się z o wiele stopni niższą temperaturą
i choruje. A zatem utrzymujmy w domu optymalną temperaturę, czyli 20-22 stopni w dzień
i 18 stopni w nocy. W mieszkaniu musi panować odpowiednia wilgotność, więc jeśli jest
za sucho, rozwieszajmy na grzejnikach wilgotne ubranie.
Pomieszczenia, w których przebywamy, należy także kilka razy dziennie wietrzyć. Chłodne
kąpiele hartują - dlatego nie zabraniajmy dziecku pluskania się w wodzie, nawet
gdy temperatura wody spadnie. Zarówno w domu, jak i na zewnątrz ważne jest ubranie.
Dziecku nie może być ani za ciepło, ani za gorąco. Do przedszkola warto je ubrać dziecko
„na cebulkę”, tak żeby mogło zdjąć lub założyć ubranie, jeśli będzie mu za ciepło lub za zimno.

Ruch
Z medycznego punktu widzenia ćwiczenia fizyczne powodują zwiększenie aktywności
limfocytów, które są nazywane Natural Killers. Stanowią one podstawę naszej odporności.
Ważne są codzienne spacery na świeżym powietrzu, które hartują organizm dziecka. Nie warto
z nich rezygnować, nawet jeśli na dworze jest niesprzyjająca pogoda. Spacerujmy z dala
od ruchliwych ulic, najlepiej na placach zabaw. Zachęcajmy dziecko do aktywnych zabaw.
Ale zrezygnujmy ze spaceru, jeśli jest ulewa, ostry mróz, silny wiatr czy mocny śnieg.

Sen
Układ immunologiczny, nerwowy i hormonalny tworzą integralną całość, przekazywane
bodźce neuronalno - hormonalne kształtują naszą odporność. Wszystkie te trzy układy
harmonijnie współgrają w trakcie snu. Dochodzi wtedy do ich regeneracji, a tym samym– do
wzmocnienia odporności. Sen musi trwać co najmniej osiem godzin, bez względu na porę roku.
Powinno się spać w wywietrzonym pokoju lub, o ile nie jest zbyt zimno, przy otwartym lub
lekko uchylonym oknie.

ZNACZENIE ZAGADEK W ROZWOJU DZIECKA
Duże znaczenie w rozwoju myślenia dzieci mają zagadki. Przy rozwiązywaniu zagadek
konieczne jest przypomnienie, porównanie, dopasowanie danych cech i właściwości
do przedmiotu, którego poszukujemy. Pozwala to na rozwijanie pamięci, uwagi, myślenia,
wyobraźni i spostrzegawczości. Rozwiązywanie zagadek jest zabawą, która kształci i rozwija
umysł dziecka.
Co to jest zagadka?
Zagadka jest pewnego rodzaju zadaniem umysłowym, omówieniem podobieństw
nienazwanego przedmiotu, którego nazwę należy odgadnąć. Z przytoczonych określeń
zagadki wynikają następujące cechy: zagadka jest omówieniem nie nazwanego przedmiotu
(pojęcia), zagadka operuje często obrazami i przenośniami, w tekście zagadki występuje
często "pozorna sprzeczność". Zadanie postawione osobie zgadującej polega na domyślaniu
się, o jakim przedmiocie jest mowa. Dziecko może odgadywać, co zagadka znaczy,
czyli próbować ją rozwiązywać tylko wtedy, gdy rozumie, że można odgadnąć, o czym jest
w zagadce mowa. Każda zagadka pobudza dziecko do myślenia, stawia mu określone zadania
umysłowe. Zaznajamiając się z zagadkami dzieci zaczynają coraz bardziej świadomie
dostrzegać istnienie zadań umysłowych, które można rozwiązywać przy pomocy
rozumowania.
Jakie są walory zagadek?
Rozwiązywanie zagadek uczy wyodrębniania wszystkich elementów, które są ważne do
rozwiązania zadania. Aby rozwiązać zagadkę, dziecko uczy się rozumieć jej sens i odkrywać jej
właściwe znaczenie. Uczy się rozumować na podstawie określonych danych i brać je wszystkie
pod uwagę. Gdy zagadka jest trudna i właściwe rozwiązanie nie od razu przychodzi dziecku na
myśl, wtedy wyobraża sobie ono różne przedmioty, które by mogły spełniać warunki zagadki.
Właściwą korzyść z zagadek odnosi dziecko wtedy, jeśli nauczymy je zastanawiać się nad
trafnością lub błędnością odpowiedzi (czy przedmiot przez niepodany posiada wszystkie
cechy, które wymienia zagadka). Rozwiązywanie zagadek uczy także zacieśniania zakresu
pojęć i przygotowuje dzieci do porządkowania i klasyfikowania przedmiotów.

JESIENNE ZAGADKI
Co to za pani, w złocie, w czerwieni,
sady pomaluje, lasy przemieni,
a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,
śnieżna zawieja po niej zostaje. (jesień)

To miesiąc smutny taki,
bo odleciały już ptaki,
i liść ostatni już opadł.
Ten miesiąc zwie się (listopad)

On dziesiąty jest w kolejce gdzie stoi
dwanaście miesięcy. (październik)

Co to za miesiąc, który niesie:
grzyby i wrzosy liliowe w lesie,
w sadach soczyste jabłka czerwone,
a także pierwszy szkolny dzwonek. (wrzesień)

Wiosną zielono rosną,
latem – gadają z wiatrem,
jesienią – barwy zmienią,
a zimą – śnią pod pierzyną. (liście)

Co to jest? Odgadnij!
Leci tylko w dół.
Jest tylko na dworze.
Suchy być nie może. (deszcz)

Cześć, tu Wasz przyjaciel Kubuś Puchatek, pełną główkę mam
pomysłów, więc zapraszam do półmisków
ZUPA DYNIOWA
Składniki:
 0,5 kg dyni (obranej ze skóry, bez pestek)
 0,5 kg ziemniaków
 1,5 litra wody
 2 cebule
 koncentrat pomidorowy
 śmietana 12-proc. do zup i sosów
 natka pietruszki
 3 łyżki masła
 sól i pieprz
 kostka rosołowa
 łyżeczka czerwonej papryki słodkiej
 gałka muszkatołowa
Przygotowanie:
Obraną dynię kroimy w kostkę, wkładamy do garnka z wodą, kostką rosołową i gotujemy
do miękkości. Doprawiamy solą i pieprzem. Gdy będzie gotowa, wodę przelewamy do innego
garnka, a dynię wyławiamy i przekładamy do miski. Miąższ miksujemy blenderem. Cebule
obieramy i kroimy drobno. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy masło i cebulę. Uwaga, cebula nie
ma się smażyć. Trzeba ją zeszklić. Tylko wtedy zupa z dyni będzie miała odpowiedni smak
i złocisty kolor. Gotową cebulę również miksujemy blenderem. Zupa z dyni to także ziemniaki,
które obieramy, płuczemy i kroimy w talarki lub kostkę wrzucamy do wywaru dyniowego
i gotujemy kilka minut do miękkości. Gdy ziemniaki są gotowe, do wywaru dodajemy
zmiksowany miąższ dyni oraz zmiksowane cebule. Dodajmy kilka łyżek koncentratu
pomidorowego, sproszkowaną słodką czerwoną paprykę. Następnie dodajmy 2-3 łyżki
śmietany. Zupa z dyni powinna mieć jasnoczerwony kolor. Natkę pietruszki siekamy, a na tarce
ścieramy kawałek gałki muszkatołowej. Dodajmy do zupy. Uwaga! Gałkę dodajemy ostrożnie,
aby zupa z dyni nie miała zbyt intensywnego smaku. Doprawiamy solą i pieprzem.

CIASTO ZE ŚLIWKAMI I KRUSZONKĄ
Zamiast śliwek węgierek można użyć innej, ulubionej odmiany śliwek. Można też upiec ciasto
z wiśniami, morelami lub brzoskwiniami. Ciasto można piec z kruszonką lub bez kruszonki.
SKŁADNIKI:
CIASTO:
-200 g masła
-200 g cukru pudru
-4 jajka
-250 g mąki
-1 łyżeczka proszku do pieczenia
KRUSZONKA:
-½ kostki masła ( 125 g)
-1 szklanka mąki
-½ szklanki cukru
- 800 g śliwek węgierek, bez pestek, przekrojonych na
połówki lub ćwiartki
- Cukier puder do posypania
-Forma o wymiarach 28 x 38 cm lub mniejsza 25 x 32 cm.
PRZYGOTOWANIE:
Przygotować kruszonkę: roztopić masło i ostudzić,
następnie wymieszać z mąką i cukrem. Wstawić do lodówki.
Masło wyjąć z lodówki, aby zmiękło. Śliwki opłukać, osuszyć, przekroić wzdłuż na połówki,
usunąć pestki. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Formę posmarować
tłuszczem. Przygotować ciasto: mikserem ucierać masło z cukrem pudrem na gładką i puszystą
masę. Przez minimum 8 minut.
Nie przerywając ucierania, dodawać kolejno po jednym jajku, w około 3 minutowych
odstępach czasu. Następnie dodawać po kilka łyżek przesianej mąki z proszkiem do pieczenia
i miksować już na mniejszych obrotach i krócej, do połączenia się składników. Ciasto przełożyć
do formy, wyrównać powierzchnię, rozłożyć śliwki ( przecięciem do góry), posypać kruszonką.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 60 minut.
Ostudzić i posypać cukrem pudrem.

Smacznego!
PORADNIK BABUNI
Nie wyrzucaj, wykorzystaj Skorupki jaj- drobno pokruszone lub woda, w której się moczyły zasilą i użyźnią ziemię
w doniczkach roślin pokojowych
 Obierki z ziemniaków- umyj je i wysusz. Wrzuć do oleju, na którym smażysz rybytłuszcz do końca smażenia pozostanie czysty.
 Resztki piwa- nasącz nim flanelową szmatkę i wypoleruj drewniane meble. Będą
błyszczeć jak nowe.

Listopad to miesiąc pełen patriotyzmu i poczucia przynależności do
naszego kraju- Polski. Pamiętajmy, że tego człowiek uczy się już od
najmłodszych lat…

„Kto Ty jesteś?” –W. Bełza
— Kto ty jesteś?
— Jaki znak twój?
— Gdzie ty mieszkasz?
— W jakim kraju?
— Czym ta ziemia?
— Czym zdobyta?
— Czy ją kochasz?
— A w co wierzysz?

Polak mały.
Orzeł biały.
Między swymi.
W polskiej ziemi.
Mą Ojczyzną.
Krwią i blizną.
Kocham szczerze.
W Polskę wierzę!
„Moja mała Ojczyzna”-J. Białobrzeska
Jest na mapie mała kropka,
ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
Jakie ciekawie i wesoło
w moim świecie naokoło.
Na podwórku trzy kałuże,
położyły się przy murze,
trzepak bardzo dziś kaprysi duży dywan na nim wisi.
Słońce z cieniem gra tu w berka,
pan kominiarz z dachu zerka,
teraz chyba każdy przyzna,
że jest piękna ma Ojczyzna!

WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA
Opowiadanie „Pierwszy dzień w przedszkolu”
- Misiu, ty śpiochu, wstawaj szybko, bo spóźnimy się do przedszkola! - Do przedszkola? - zapytał
zdziwiony Niebieski Miś i przetarł łapką zaspane oczy. Przy jego łóżeczku krzątał się
podekscytowany Zajączek: - Jak to, zapomniałeś? Dziś nasz pierwszy dzień. Pośpiesz się, dzieci
nas potrzebują. Niebieski Miś rzeczywiście przypomniał sobie, jaki dziś ważny dzień i zrobiło
mu się trochę wstyd, że zaspał, kiedy dzielne przedszkolaki już dawno wstały. Szybciutko ubrał
się i wyszedł w towarzystwie Zajączka, który przez całą drogę śpiewał wesoło: Mały zając
oraz Miś do przedszkola idą dziś.
Kiedy śmiejąc się i podśpiewując weszli do sali, wszystkie dzieci już tam były. Ale wcale nie było
wesoło. Dzieci rozglądały się niepewnie dookoła, a niektóre cichutko pochlipywały w kącikach.
- No, macie dziś dużo pracy - powiedziała pani do Misia i Zajączka. - Trzeba pocieszyć smutne
dzieci.
Najsmutniejszy wydawał się Pawełek. Miś podreptał do niego i zawołał: - Witaj, Pawełku.
Czemu jesteś taki smutny? - Bo moja mama zostawiła mnie tu i poszła do pracy - odpowiedział
Pawełek. - Twoja mama wróci po Ciebie jak skończy pracować - zapewnił Niebieski Miś.
- A ty nie poznałeś jeszcze wszystkich dzieci i nie obejrzałeś wszystkich zabawek. Masz
naprawdę dużo zajęć na dziś. Ale Pawełek wcale nie chciał poznawać dzieci ani zabawek. Chciał
się tylko smucić i czekać w kąciku na mamę. Niebieski Miś załamał łapki: - Co mam teraz zrobić?
Nagle przyszedł mu do głowy pewien pomysł: - Pawełku, a może posmuciłbyś się z kimś do
spółki? Zobacz, Ania siedzi zupełnie sama i też jest bardzo smutna. Razem moglibyście smucić
się jeszcze bardziej. Ten pomysł spodobał się Pawełkowi, dlatego postanowił poznać Anię.
Ale smucić się we dwoje wcale nie jest tak łatwo. Trzeba przecież zapytać, jak ten ktoś
ma na imię, gdzie pracuje jego mama, czy ma siostrę lub brata, jaki kolor lubi najbardziej,
czy umie policzyć do trzech i wiele jeszcze innych pytań. W końcu robi się raźniej, a potem
już całkiem wesoło. Podchodzą inne dzieci, które znów trzeba pytać o różne rzeczy i czas mija
szybko. W dodatku pani cały czas wymyśla różne ciekawe zabawy i uczy fajnych wierszyków
i piosenek.
Pod koniec dnia Pawełek już nie był smutny. Chodził za łapkę z Niebieskim Misiem i śpiewał
wesoło: Jestem sobie mały miś, do przedszkola idę dziś. Nawet nie zauważył, kiedy przyszła
jego mama. Usłyszała radosną piosenkę, pocałowała Pawełka i powiedziała: - Widzę, że już się
czegoś nauczyłeś i masz tu nowych przyjaciół. Jestem z ciebie bardzo dumna. Pożegnaj się ze
wszystkimi i chodźmy do domu. Mam dla Ciebie słodką niespodziankę. Ta „słodka
niespodzianka” przypomniała Niebieskiemu Misiowi, że sam chętnie przekąsiłby trochę
pysznej kaszki z miodem. Gdy tylko upewnił się, że wszystkie dzieci wrócą tu jutro, pomachał
im łapką na pożegnanie i zadowolony udał się na podwieczorek
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ZNAJDŹ 8 RÓŻNIC W OBRAZKACH ZAZNACZ JE KRZYŻYKIEM NA JEDNYM Z OBRAZKÓW.
DRUGI POKOLORUJ WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU. MOŻESZ TAKŻE COŚ DORYSOWAĆ.

Połącz owoce z właściwymi liśćmi? Z jakich drzew one pochodzą?

Pokoloruj strój pani Jesieni i stwórz piękną fryzurę z różnych materiałów .

