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W naszym przedszkolu jest bardzo  
wesoło i zawsze dużo dzieci jest. 

Chcesz wiedzieć co to? 
   To „Leśny Zakątek” – on przyjacielem 

naszym jest. 
Leśny Zakątek la... la…la…la… 

na Prusa dzisiaj wita Was, 
wszystkie dzieciaki i ta sala 
tak szybko tutaj mija czas. 

                               
 

   

   

 

„Wszystko dać dzieciom z siebie by 

piękne dzieciństwo miały, by mą-

drość, dobro i miłość wniosły kiedyś 

w świat cały.” 
 

Zofia Ewa Szczęsna 

 tel: (22) 781-62-68 
www. pp2. zabki. pl  

             mail: pp2@zabki.pl 
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HISTORIA PUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA NR 2 
,, LEŚNY ZAKĄTEK’’ 

 
1. POWSTANIE PZEDSZKOLA 

 
 Powstanie Przedszkola nr 2 w Ząbkach 
datowane jest na dzień 18.02.1972r.   Inspektor Oświaty i 
wychowania w Wołominie w dniu 1.09.1971 r. powierzył 
funkcję dyrektora  Pani Barbarze Frelik, która to zajęła się 
organizacją pracy przedszkola.  

W wyniku pracy komisji w pierwszym roku do 
przedszkola zakwalifikowano 72 dzieci, których 
wychowaniem zajęły się dwie nauczycielki, zaś nad 
sprawami administracyjnymi i technicznymi sprawował 
piecze  siedmioosobowy personel. Zakres obowiązków i 
godzin pracy pracowników został  ustalony na pierwszej 
Radzie Pedagogicznej, która odbyła się dnia 17.02.1972r. 
Podczas jej obrad dokonano podziału grup. Utworzono 2 
grupy wiekowe: młodszą 3 i 4 latków oraz starszą 5 i 6 
latków. Przedszkole było czynne w godzinach 6-17, a 
także w soboty. Już następnego dnia rozpoczęły się 
pierwsze zajęcia w przedszkolu. 

 
2. WARUNKI PANUJĄCE W PRZEDSZKOLU W 

POCZĄTKOWYCH LATACH. 
 

Na siedzibę przedszkola zagospodarowano 
dwupiętrowy dom, który przechodził wiele remontów i 
przekształceń. Budynek  nie był w pełni przystosowany  
do celów i warunków przedszkolnych. Wymagał on 
szybkiej rozbudowy i renowacji co stało się możliwe dzięki 
pomocy władz miasta i współpracy zaangażowanych 
rodziców. W małych salach nie sposób było pomieścić 
wszystkich dzieci, a nie ogrodzony i nieprzystosowany do 
zabaw teren wokół przedszkola powodował, że czas na 
świeżym powietrzu dzieci spędzały na pobliskiej polanie.  
 Pomimo tych wszystkich niedogodności w 
przedszkolu panował ład i porządek.     Sale były 
estetyczne, odpowiednio zagospodarowane i wyposażone 
w pomoce dydaktyczne. Dzieci były pod ciągłą opieką 
lekarską. Dużą uwagę zwracano na higienę i estetykę 
podawanych posiłków. 
 Znacząca rozbudowa i powiększenie budynku 
przedszkola przypada na 1973 i 1974 rok. Stworzono dwa 
dodatkowe oddziały dzięki czemu istniały cztery grupy 
zróżnicowane wiekowo, zatrudniono również dodatkowo 
dwie nauczycielki. Duża liczba dzieci i brak sali 
gimnastycznej do zabaw ruchowych i zajęć 
gimnastycznych utrudniały pracę w przedszkolu.  

Dzięki zagospodarowaniu terenu wokół 
przedszkola, posadzeniu krzewów i drzewek,  zrobieniu 
ogrodzenia i zakupie nowych zabawek ogrodowych, dzieci 

miały możliwość swobodnego i bezpiecznego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. 

Duże zainteresowanie społeczeństwa 
umieszczeniem dzieci w przedszkolu powodowało, że 
grupy były bardzo liczne a praca w 32 czy 37 osobowych 
zespołach była wyjątkowo trudna. Dlatego też ówczesna 
Pani Dyrektor zaczęła czynić starania o dalszą rozbudowę  
przedszkola. W 1989r zaakceptowano przez Urząd 
Miasta projekt rozbudowy  i rozpoczęto remont. 
Przebiegał on szybko i sprawnie, a dotyczył głównie: 
pogłębienia niskich pomieszczeń, położenia glazury i 
terakoty, wybudowania komina na zewnątrz budynku. W 
1990 r. oddano do użytku dobudowaną cześć budynku z 
nową salą gimnastyczną, szatniami i magazynami, co 
znacznie poprawiło warunki lokalowe przedszkola. 
 

3. PRZEDSZKOLE W LATACH 1990- 2007. 
 

 Po odejściu na emeryturę pani dyrektor Barbary 
Frelik funkcję dyrektora, od stycznia 1991r. ,objęła Pani 
Elżbieta Walczak. Kadra pedagogiczna doskonaliła swoje 
doświadczenia zawodowe poprzez uczestniczenie w 
różnorakich kursach i szkoleniach. Wzbogacała również 
programy wychowawczo- dydaktyczne o  nowe metody 
pracy. W przedszkolu zagościły innowacje programowe z 
różnej dziedziny. Zaczęto stosować elementy czytania wg. 
prof. B. Rocławskiego , edukacje matematyczna metodą 
prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej czy elementy naturalnej 
nauki języka E. Czerwińskiej. Znacznie wzbogaciła się 
baza dydaktyczna.  
 Podczas obchodów 30- lecia istnienia placówki, 
które odbyły się dnia 02. 03. 2002r burmistrz miasta Jerzy 
Boksznajder na podstawie decyzji Rady Miasta, nadał 
nazwę przedszkolu  ,,Leśny Zakątek’’. Od tego też dnia 
przedszkole posiada swoje logo.  
 

4. PRZEDSZKOLE ,, LEŚNY ZAKĄTEK ‘’ DZIŚ. 
 

  Od 01.09.2007r. funkcję dyrektora pełni Pani 
Beata Krajewska, która z wielka energią, optymizmem i 
zapałem przystąpiła do wprowadzenia zmian w 
przedszkolu. W ciągu kilku miesięcy dzięki funduszom 
przyznanym przez nowe władze gminne, ogromnemu 
zapałowi obecnej Pani Dyrektor, dużemu zaangażowaniu 
całego personelu oraz współpracy z rodzicami przedszkole 
zmieniło się nie do poznania. Zostały wymienione 
wszystkie okna, odnowione wszystkie pomieszczenia, 
zakupione nowe meble. Dzisiaj budynek od strony 
zewnętrznej nie przypomina jeszcze nowoczesnej 
placówki. W środku jednak wciąż prowadzone są 
gruntowne prace remontowe, dzięki którym wewnętrzny 
wizerunek przedszkola wzbudza powszechną sympatię, a 
przyjazna atmosfera panująca między personelem udziela 
się zarówno rodzicom jak i dzieciom, dlatego czują się one 
w nim jak domu.  
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Z okazji 40-lecia przedszkola w 

listopadzie 2011r. został ogłoszony konkurs na 
najlepszy utwór literacki p.t. ,,Moje 
przedszkole Leśny Zakątek”. Dzieci wraz z 
rodzicami układały wiersze i pisały 
opowiadania. W konkursie wzięło udział ok. 
30% wszystkich dzieci uczęszczających do 
przedszkola. Profesjonalne Jury konkursowe 
przyznało 3 główne nagrody, 2 wyróżnienia 
oraz nagrodę specjalną dla absolwentki 
przedszkola. Ogłoszenie wyników nastąpiło 
podczas uroczystości wigilijnej. Wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i 
drobnymi upominkami. Laureaci otrzymali 
nagrody na uroczystości jubileuszowej. Bardzo 
dziękujemy za liczny udział w konkursie!  

Niżej prezentujemy wszystkie utwory. 
 
 
 
 

 
 
                Po naszym mieście wieść miła się niesie, 
                o SUPER przedszkolu przy samym lesie, 
                w Ząbkach, przy Prusa, łatwo tam trafić, 
                można przyjść tutaj, by się pobawić. 
 Jest kolorowo, niemal bajecznie 
miło, rodzinnie, bardzo bezpiecznie, 
piękny plac zabaw  przy wejściu wita, 
chcesz z nami zostać? – zdaje się pytać. 

„Leśny Zakątek  - pewnie nie wiecie, 
obchodzi właśnie 40-sto lecie. 
Czy deszczyk pada, czy słońce świeci, 
40 lat już zaprasza dzieci. 

W którym przedszkolu, czy to zgadniecie, 
są najwspanialsze Panie na świecie? 
W „Leśnym Zakątku”, to przecież jasne 
dbają o dzieci tak jak o własne !!! 

 
Pani Małgosia, Ela z Iwonką, 
miłe, cieplutkie jak letnie słonko, 
głaszczą po włosach i przytulają, 
serdecznie przy tym się uśmiechają. 

Pani Dyrektor to człowiek dusza, 
sprawy przedszkola wszędzie porusza, 
wulkan energii – tak o niej mówią, 
za to co robi wszyscy ją lubią. 

Jest wujek Jurek co liście grabi, 
wszystkim smutaskom humor poprawi. 
Pani Marysia łazienki sprząta, 
po korytarzu często się krząta. 

Nasze kucharki świetnie gotują, 
obiady wszystkim bardzo smakują. 
Pani Iwonka jedzonko nosi, 
da zupę z mięsem, jeśli poprosisz. 

Na nudę tutaj czasu nie mamy, 
często śpiewamy, coś układamy, 
trochę liczymy, recytujemy, 
ćwiczymy z Panem lub się śmiejemy. 

Jeśli chcesz pasje swoje rozwijać, 
to możliwości tych nie omijaj, 
czeka cię basen,  tańce, rytmika 
Zabawa w teatr czy gimnastyka. 

Tańczymy chachę, walca i twista, 
każdy z nas z zajęć chętnie korzysta. 
A Pani Sylwia, wręcz po anielsku 
już uczy mówić nas po angielsku. 

Nic się tu złego zdarzyć nie może, 
bo każda Pani zawsze pomoże, 
nie dadzą krzywdy zrobić nikomu, 
dlatego mamy tutaj jak w domu. 

Być może inni wiersz czytać będą, 
więc go zakończę króciutką puentą. 
Moje przedszkole – „Leśny Zakątek”, 
to najwspanialszy życia początek !!!  

                                                                                           

 
Miś Kajtek mieszkał razem z rodzicami w 

małym i przytulnym domku, położonym w ząbkowskim 
lesie. 

Pewnego słonecznego dnia niedźwiadek 
postanowił wybrać się na spacer. 

II MIEJSCE: 
,,MIŚ KAJTEK W 

PRZEDSZKOLU ,,LEŚNY 
ZAKĄTEK” 

FILIP TYMIŃSKI GR. ,,MOTYLKI” 

 
 

I MIEJSCE: 
O ,,LEŚNYM ZAKĄTKU”… 

MAJA MICHALSKA Z RODZINĄ 
GR.,,KONICZYNKI” 
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- Tylko nie odchodź zbyt daleko i uważaj na siebie – 
upominała mama niedźwiedzica. 
Lecz Kajtek tak szybko wybiegł ze swojego domku, ze nie 
usłyszał prośby swojej mamy. Szedł i szedł, aż w pewnej 
chwili zobaczył coś bardzo dziwnego. Drzew było coraz 
mniej, aż w pewnym momencie las się skończył. Miś 
nigdy nie widział czegoś takiego. Zobaczył asfaltową 
jezdnię, a przy niej stały domy. Niektóre były duże, inne 
małe. Pomyślał, że na pewno znajdzie w tym dziwnym 
miejscu przyjaciela. Niestety, przed domkami nikogo nie 
zauważył. Nagle, przy samym końcu ulicy, usłyszał 
radosny śmiech. Podszedł zaciekawiony bliżej i ujrzał 
coś niezwykłego. W kolorowym ogrodzie, na 
huśtawkach, zjeżdżalniach i karuzeli bawiło się mnóstwo 
wesołych dzieci. Furtka była otwarta, więc Kajtek 
postanowił wejść do środka i przyjrzeć się tej 
rozpromienionej gromadce. Stanął nieśmiało  
z boku. W pewnej chwili zauważył go Olek: 
- Zobaczcie! Miś nas odwiedził! - zawołał do 
pozostałych dzieci. 
 Dzieciaczki otoczyły Kajtka, przedstawiły się i 
zaprosiły do wspólnej zabawy. Mały niedźwiadek jeszcze 
nigdy nie bawił się tak dobrze. W lesie nie miał okazji 
zjeżdżać na zjeżdżalni czy huśtać się na huśtawce. A 
zabawa w piaskownicy, czy w berka, to coś naprawdę 
wspaniałego.  
 W pewnym momencie Panie, które opiekowały 
się dziećmi zawołały: 
- Smerfy, Motylki, Muchomorki i Koniczynki, idziemy na 
obiad! 
 Bardzo to Kajtka zaskoczyło, ponieważ był 
pewien, że ta wesoła gromadka, to dzieci. Muchomorki 
czy motylki widywał wielokrotnie w swoim lesie i 
wyglądały zupełnie inaczej. Jaś postanowił mu to 
wyjaśnić: 
- Misiu, my jesteśmy dziećmi, a to są nazwy naszych 
grup. Moja nazywa się „Motylki”. Wszyscy jesteśmy 
przedszkolakami. 
- Przedszkolakami? – zdziwił się niedźwiadek. 
- Tak, nasze przedszkole nazywa się „Leśny Zakątek”, 
przychodzimy do niego wtedy, kiedy nasi rodzice są w 
pracy – powiedziała Natalka. 
- Tutaj opiekują się nami Panie przedszkolanki i Panie, 
które im pomagają – dodała Ewelinka. 
- Pani Magdo, czy miś może z nami pójść na obiadek? – 
zapytał Tomek. 
- Zgadzam się, ale pod warunkiem, że będziecie grzeczne 
i opowiecie swojemu gościowi o naszym przedszkolu. 
- Hurrrraaaaaaaa!!!!!!! – zawołały radośnie dzieci. 
 Miś nieśmiało wszedł z dziećmi do szatni. 
Przyglądał się, jak każde dziecko ściągało buciki i 
wkładało kapciuszki. On niestety nie nosił obuwia, więc 
nie mógł zrobić tego samego.  
 Następnie poszedł z przedszkolakami na górę, w 
łazience wszyscy umyli rączki i powoli przeszli do sali z 
napisem „Motylki”. Tam każde dziecko usiadło przy 
stoliku. Misiowi bardzo podobała się sala. Była bardzo 
przytulna, ozdobiona ślicznymi rysunkami. Uroku 

dodawały kolorowe mebelki, zabawki zachęcały do 
zabawy.  
- Kajtku, tutaj jest wolne miejsce dla ciebie – 
powiedziała Dominika. 
 W pewnym momencie do sali weszły Panie 
Kucharki i przyniosły obiadek. Najpierw miś zjadł z 
dziećmi zupkę ogórkową, a potem smaczne drugie danie.  
- Ale pyszne jedzonko! – zachwycał się miś. 
- Nasze Panie Kucharki gotują bardzo smaczne obiadki, 
nawet niejadki chętnie wszystko zjadają – powiedziała 
Zuzia. 
 Nagle do Sali weszła Pani, która bardzo 
zdziwiła się widząc Kajtka. Dzieci wszystko wyjaśniły, a 
do gościa powiedziały: 
- To jest nasza druga Pani – Marzenka. Opiekuje się też 
nami Pani Grażynka.  
W naszym przedszkolu jest dużo sympatycznych Pań. 
Każdą grupą opiekują się inne Panie.  
- Mamy tez różne zajęcia dodatkowe, na których 
tańczymy, śpiewamy, uczymy się języka angielskiego. Są 
one prowadzone zarówno przez Panie, jak i Panów – 
wyjaśnili Filip z Kacperkiem. 
 Po obiedzie Pani Marzenka rozdała wszystkim 
kartki oraz kredki  
i poprosiła, żeby każde dziecko narysowało coś, o czym 
marzy. Chłopcy rysowali samochody, samoloty, a 
dziewczynki lalki i inne zabawki. Kajtek narysował 
przedszkole i przedszkolaków. 
- Bardzo wam zazdroszczę, też chciałbym chodzić do 
takiego przedszkola i mieć tak wielu przyjaciół – 
powiedział ze smutkiem miś. 
- Ależ jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Misiu, możesz nas 
odwiedzać, kiedy tylko zechcesz. Pani Dyrektor na 
pewno się zgodzi – powiedziała Iga. 
- Naprawdę? Dziękuję. Ja też was zapraszam na 
wycieczkę do lasu. Zobaczycie mój domek. 
- Dziękujemy za zaproszenie, na pewno przyjdziemy, 
ponieważ bardzo chętnie chodzimy na wycieczki – 
powiedziały dzieci. 
- Ale u was w przedszkolu jest miło i nie można się 
nudzić. Posiedziałbym jeszcze dłużej, ale już pewnie 
moja mama martwi się o mnie – powiedział niedźwiadek. 
- Dziękujemy za odwiedziny  i do zobaczenia! – 
pożegnały się dzieci. 
- Do widzenia! 
 Miś w podskokach wrócił do lasu, to był 
wspaniały dzień. Biegł jak najszybciej do domu, aby 
opowiedzieć rodzicom swoją niezwykłą przygodę. 
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Jest w moim mieście miejsce magiczne, 
Gdzie każde dziecko chodzić chce. 

Miejsce bajeczne, niezwykłe, śliczne 
Leśnym Zakątkiem nazwano je. 

Moje przedszkole - Leśny Zakątek 
To najwspanialsze miejsce na świecie. 
Kochane Panie, mnóstwo przyjaciół 

Świetną zabawę tu odnajdziecie. 
A więc  zapraszam Was moi mili 

Na krótki spacer na Prusa 3. 
Abyście wszyscy zobaczyli, 

Jak przedszkolaki spędzają dni. 
*** 

Rano około  8.00 godzinki 
Idą smerfy, koniczynki, muchomorki i motylki. 

Bardzo się śpieszą by zdążyć na czas 
Czy to przedszkole czy jakiś  las? 
Nie to wesołe są przedszkolaki 
A tak zabawnie się nazywają 

grupy do których chodzą dzieciaki. 
Smerfy to nasze najmłodsze maluszki, 
Trzylatki  bez smoczka i bez pieluszki,  

Chociaż czasami trochę popłaczą 
zaraz po chwili wesoło skaczą. 
„Pa pa mamusiu, tatku pa pa 
Tutaj zabawa wesoła trwa. 
Tu się bawimy, dużo uczymy 

Do domu prawie już nie tęsknimy. 
Panie się dobrze nami zajmują 

Wezmą na ręce i ucałują. 
Jest nam tu prawie tak jak u mamy 

Dlatego chętnie tutaj wracamy.” 
Czteroletnie Koniczynki też zawsze mają wesołe minki. 

Choć w Leśnym Zakątku są pierwszy raz 
Tak im wesoło mija czas,  

Że już nie tęsknią za rodzicami 
Lecz tańczą, śpiewają, rysują z paniami. 

,,Uczymy się jak samodzielnym być,  
jak trzeba jeść i zęby myć 

Jak dbać o czystość i o zdrowie, ze wszystkim coraz lepiej 
radzimy sobie”. 

Motylki też cztery latka mają 
Lecz Leśny Zakątek już dłużej znają. 

 

Są tu rok dłużej niż Koniczynki, 
To super chłopcy i świetne dziewczynki 

Wierszy, piosenek znają już wiele, 
Wiedzą jak dobrym być przyjacielem. 
Kodeks jak zdrowym być też poznały, 

Smaczną szarlotkę przygotowały. 
I choć nie płetwy lecz skrzydła mają, 
To już w basenie jak rybki pływają. 
Najstarszą grupą tej całej gromadki 

Są Muchomorki czyli 5-cio latki 
To samodzielne i sprytne dzieciaki, 

Każdy muchomor to zuch nie byle jaki. 
Znają cyferki, liczą dodają 

Z liter wyrazy już układają, 
Tańczą śpiewają i recytują 

Przed rodzicami też występują. 
Pod koniec roku wycieczka ich czeka 

Bardzo ciekawa i bardzo daleka 
Spakują swoje małe plecaki 

I na Zielone Przedszkole pojada dzieciaki. 
Bez swych rodziców spędzą dni parę 

I redę dadzą sobie wspaniale. 
*** 

Na przedszkolnym podwórku Pan Jurek nas wita 
Wszystkich wchodzących o zdrowie pyta, 

Zawsze każdemu chętnie pomoże 
Dba żeby czysto było na dworze. 

Przedszkolny ogród jest zawsze zadbany, 
A każdy śmieć i listek już dawno posprzątany. 

Z podwórka prosto do szatni idziemy 
Tam się szybciutko przebierzemy. 

Niektórzy to robią z pomocą mamy, 
A inni już radzą sobie sami. 

Potem już każdy do sali mknie, 
Zaraz śniadanie zaczyna się. 

Tak pysznie pachnie, aż leci ślinka, 
Zje wszystko każdy chłopiec i każda dziewczynka. 

Panie kucharki też o nas dbają.  
Codziennie bardzo się starają, 

By dania smaczne i zdrowe były 
I by dawały nam dużo siły. 

Później zajęcia w grupach swoich mamy. 
Na rytmice pięknie tańczymy i śpiewamy, 

Po angielsku już coraz lepiej  mówimy, 
Na gimnastyce wytrwale ćwiczymy. 
W przedszkolu zajęć  mamy bez liku, 

Wiele koncertów i teatrzyków 
I na wycieczki też wyjeżdżamy 

Na których nowe miejsca zwiedzamy. 
Historię Polski poznać możemy, 

Hymn, flaga, godło jakie są wiemy. 
Polskie tradycje, zwyczaje znamy 

Potrzebującym też pomagamy. 
W przedszkolu goście nas odwiedzają, 

O swych zawodach opowiadają. 

III MIEJSCE: 
MOJE PRZEDSZKOLE-LEŚNY 

ZAKĄTEK 
Autor:  Zosia Raszplewicz  

z niewielką pomocą Mamy i Taty 
Ząbki 15.11.2011 r. 

 



         PRZEDSZKOLAK               6           PRZEDSZKOLAK                   
 

Od nich się bardzo dużo dowiemy  
I wiele pytań im zadajemy. 
Świat jest bardzo ciekawy,  

my poznać go chcemy, 
a w naszym przedszkolu  

wiele się dowiemy.  
Leśny Zakątek to moja przystań, 
która jest dla mnie jak drugi dom. 
Będzie mi smutno-rzecz oczywista 
Gdy będę musiała odchodzić stąd. 

Lecz w mej pamięci  wciąż pozostaną, 
te miłe chwile, wesołe dni, 

a więc nie będę się smucić wcale 
i szybko wyschną malutkie łzy. 

Piękne rysunki, prace wspaniałe, 
Zdjęcia, pamiątki, prezentów wiele. 

Tutaj przeżyjesz swą wielką przygodę  
Tutaj są twoi przyjaciele.   

 
 
Zielone przedszkole, leśne przedszkole 
Tu jest mój wstęp na pierwszy dzień w szkole, 
mam tu kolegów i koleżanki mnóstwo zajęć i niespodzianki. 
Są tu rocznice, uroczystości są też występy i mnóstwo gości. 
każda minuta się tak zapełnia, że nie ma czasu nawet na lenia. 
Panie są miłe oraz życzliwe, wypełniają swe obowiązki bardzo 
gorliwie. 
 
W moim przedszkolu, zielonym przedszkolu jest wielki plac 
zabaw 
na którym Ja, Ja i koledzy biegamy w przód i w tył ile mamy 
tylko sił. 
Od tego biegania wzrasta apetyt wiec trzeba coś zjeść pewnie 
niestety 
Wiem że warzywa są smaczne i zdrowe a może mogę, ich zjeść 
połowę. 
Panie Mi mówią, zjedz troszkę, ale ja nie chce, bo to jest z 
groszkiem. 
Pewnie nauczę się jeść wszystkiego, bo prosi Tata: pewnie dla 
Niego. 
 
A teraz trochę o moich Paniach, które pomogą mi w mych 
wyzwaniach. 
jest Pani Ela i Pani Gosia, które nauczą nas dużo rzeczy, 
jakie pomogą nam w życie iść. 
Na pewno nikt mi nie zaprzeczy że Panie te najlepsze są. 
Są bardzo dobre i są cierpliwe są bardzo mądre i błyskotliwe. 
I jeszcze dużo takich tam są superowe mówię Wam. 
 
To tak na koniec mego wierszyka: w moim przedszkolu jest 
super. 
Znikam ! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Gdzie mnóstwo zieleni i wokół drzewa, 
Jest miejsce wspaniałe, bajki początek… 
Dom piękny stoi, widokiem urzeka, 
moje Przedszkole ’’Leśny Zakątek’’. 
 

Dziecięcy ogródek- to dla mnie gratka, 
w ogródku czysto i kolorowo. 
Zjeżdżalnia, skałki oraz huśtawka. 
Mogę się bawić bezpiecznie i zdrowo. 

 
Nauka pływania, taniec, rytmika, 
Język angielski i akrobatyka. 
To wszystko dla nas moi koledzy, 
by móc zaczerpnąć sprawności i wiedzy. 
 

Są tutaj także Panie wspaniałe, 
Które się troszczą, o wszystko dbają. 
Pocieszą, przytulą, pomogą gdy trzeba, 
Panie nas pewnie  bardzo kochają. 

 
Każda z osób jest mi bliska. 
Nie wymieniam więc z nazwiska. 
A kiedy w szkolny świat odejdę, 
W sercu mym, wszystkich mieć zawsze będę. 
 

Najmilsi moi dodam ten wątek… 
Bardzo istotny, musicie uwierzyć. 
Kocham to miejsce „Leśny Zakątek’’ 
W przedszkolu moim dobrze jest być. 

 
Dołączcie do mnie moi przyjaciele, 
musimy razem powiedzieć to zdanie. 
 ’’Leśny Zakątek’’- przedszkole wspaniałe. 
I niech już na zawsze tak pozostanie. 
      
                 

 
 
 
 

WYRÓŻNIENIE: 
,,MÓJ LEŚNY ZAKĄTEK” 
DOMINIK RUKAT Z RODZINĄ 

WYRÓŻNIENIE: 
,,LEŚNY ZAKĄTEK” W OCZACH    

OSKAREK PERNAK Z MAMUSIĄ 
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Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, 
zależy jak postrzegać lat czterdzieści. Za górą, za rzeką, 
a może gdzieś w pobliżu znajduje się piękna kraina 
zwana powszechnie Leśnym Zakątkiem.  
 Uwierzcie, to nie jest takie zwykłe miejsce. Otóż 
w zakątku tym przewodniczy bardzo dobra królowa 
zwana Beatą, która pilnuje ładu i składu, wraz z mądrymi 
i pięknymi księżniczkami, które pomagają małym 
skrzatom zdobywać klucze wiedzy i mądrości. Kraina ta 
jest bowiem podzielona na komnaty. Dostanie się do 
każdej z nich jest nie lada wyczynem. 
 W pierwszej jesteś tylko maleńkim smerfikiem, 
ale pamiętaj jesteś dzielny i starasz się zdobyć klucz, aby 
iść dalej. W drugiej komnacie- czterolistnej koniczynie 
pokazujesz, że jesteś szczęśliwy. Śmiejesz się, bawisz, 
tańczysz kiedy gra muzyka i wszystko zjadasz z 
talerzyka. Zaś w trzeciej, gdzie dzieją się nie lada cuda 
uczysz się jak zwiewnie latać i stajesz się pięknym 
kolorowym motylem. W ostatniej komnacie muchomorów 
skrzaty są już najstarsze i najmądrzejsze. Zdobywszy 
wszystkie klucze wiedzy i mądrości u schyłku bram tej 
pięknej krainy są gotowe poznawać świat. 
 Sięgam pamięcią do tych minionych lat, kiedy 
też byłam takim skrzatem. Moja Konata nazywała się 
gwiazdeczki, wszystko było wtedy takie proste i łatwe, 
zawsze radosne. Cieszę się z tak spędzonych chwil. 
Chciałabym do tego powrócić. Nasze dobre księżniczki 
uczyły nas, małe gwiazdeczki jak wzbić się w niebo i stać 
się taką świecącą, prawdziwą szczerą i dobrą gwiazdą. 
Nigdy tego nie zapomnę, mogę tylko powiedzieć, że lata 
spędzone w tej magicznej krainie są najlepszymi latami 
mojego życia. Wierzę w to, że Wy, którzy chodziliście 
bądź chodzicie do tej krainy pewne jest, że nigdzie 
indziej nie znajdziecie takiego miejsca. 
I tak oto od lat czterdziestu w Leśnym Zakątku radośnie 
mija czas. Wszystkie skrzaty i te komnaty radośnie witają 
Was. 

 
,,LEŚNY ZAKĄTEK” 

Autor: MICHAŁ MARCINKOWSKI Z     
RODZINĄ 

 
Gdy do przedszkola idzie trzylatek 
mały strach gości w sercach ojców i matek, 
ale przedszkole Leśny Zakątek 
to przyjemny, przyjazny i miły kątek, 
to najlepszy dla każdego malucha edukacji początek. 
Dzieci w czterech grupach się spotykają 

Smerfy, koniczynki, motylki i muchomorki się 
nazywają. 
 
Dzień od śniadania zaczynają, 
bo dobrze wiedzą, że każde dziecko co mało je, 
mało siły ma i słabo uczy się. 
O posiłki panie kucharki dbają, które smacznie gotują, 
Ich dania wszystkim dzieciom smakują. 
 
Po śniadaniu zajęcia się zaczynają, 
Dzieci bawią się i uczą, tańczą i śpiewają. 
A po obiedzie na plac zabaw chętnie podążają,  
Maluszki huśtają się na huśtawce 
 średniaki ślizgają na ślizgawce, 
a starszaki w piaskownicy figlują i o psotach 
medytują. 
Nad wszystkimi czuwają fajne panie 
wychowawczynie, 
Patrzą i bacznie obserwują, dzieci pilnują i w porę 
reagują, 
Niegrzeczne dzieci pouczają, a grzeczne przytulają i 
nagradzają.  
Gdy huśtawka lub zabawka się zepsuje, 
To Pan Jurek szybko to zreperuje 
 
A nasza Pani Dyrektor nad wszystkim czuwa 
i coraz to nowe pomysły na imprezy 
 
i konkursy dla swoich gagatków podsuwa. 
Po podwieczorku wszyscy do domu wracają 
I na następny dzień zabawy obmyślają. 
I tak codziennie od poniedziałku do piątku, 
bo bardzo fajnie jest w Leśnym Zakątku. 

 
,,LEŚNY ZAKĄTEK” 

OLA POŁOSA 
Mam na imię Ola,                      
i chodzę do przedszkola. 
W przedszkolu się uczymy,  
i świetnie bawimy. 
 
Nasze panie nas kochają,                      
i dużo nam pomagają. 
My również je kochamy, 
i grzecznie być się staramy. 
 
Wszyscy się smucimy, 
Gdy nadchodzi piątek, 
bo musimy opuścić  
nasz „Leśny Zakątek”. 
 

 
 

NAGRODA SPECJALNA DLA 
ABSOLWENTKI PRZEDSZKOLA, 

,,LEŚNY ZAKĄTEK” 
PATRYCJA PIÓRO   
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,,LEŚNY ZAKĄTEK” 
KACPER SOBOLEWSKI 

 
Nasze przedszkole to „Leśny Zakątek”, 
tu każde dziecko znajdzie swój kątek. 
Małe czy duże pokocha go. 
Nasze panie są zawsze miłe, 
nauczą zabaw, dużo piosenek,                                                   
a tego co się nauczymy, 
nigdy już nie zapomnimy. 
I zawsze myślami do niego wrócimy. 

 
,,MOJE PRZEDSZKOLE” 

KACPER SOBOLEWSKI 
 
Jestem sobie przedszkolaczek, 
jestem duży i nie płaczę. 
Bo w przedszkolu jest wspaniale, 
zapytajcie nasze panie. 
Kto w przedszkolu rano płacze, 
ten się do nas nie nadaje, 
niechaj w domu siedzi sam. 
Mamy kredki, klocki, farby, 
to są nasze wielkie skarby, 
tego co się nauczymy, 
nigdy już nie zapomnimy, 
i do „Leśnego zakątka”, 
myślami zawsze wrócimy. 

 
PRZEDSZKOLE  

,,LEŚNY ZAKĄTEK” 
ANNA  DYL 

 
„Leśny Zakątek” to super przedszkole! 
Zabawa, tańce i extra swawole. 
Wszystko pod okiem naszych czujnych Pań, 
Których inne dzieciaki tak zazdroszczą  nam. 
 
Codziennie rano z uśmiechem na twarzy,  
każdy przedszkolak o przyjściu tu marzy. 
Czekają na nas ciekawe przygody, 
nauka, zabawy, konkursy, nagrody. 
 
Nasza Pani Dyrektor jest bardzo kochana, 
dba o przedszkole i nas wszystkich od rana. 
Są smaczne posiłki i słodkie desery, 
jest super plac zabaw i inne „bajery”. 
 
Bo „Leśny Zakątek” to super przedszkole,  
Zabawa, tańce i extra swawole!!! 

 
MOJE PRZEDSZKOLE ,,LEŚNY 

ZAKĄTEK” 
MAJA PERKOWSKA Z RODZICAMI 14.11.2011 

 
Najlepszy dla nas jest każdy piątek 
Bo dzień to przecież nie byle jaki 
Przynosić można kochane pluszaki. 
A w każdą środę na basen jedziemy 
I tam z radością pływać będziemy. 
Angielski – dla nas to żadna sztuka 
Mówimy pięknie- bo to wesoła nauka 
Fikołki, gwiazdy i mostki robimy 
Bo dobrze wiemy, że ciało ćwiczymy 
A raz w miesiącu przyjeżdża teatrzyk 
I wszyscy z chęcią idziemy popatrzeć 
A gdy za rok do szkoły pójdziemy 
Nasz „LEŚNY ZAKĄTEK” wspominać będziemy. 
                    

,,LEŚNY ZAKĄTEK” 
EWA GOŁASZEWSKA Z RODZINĄ (MOTYLKI) 

 
Krzyś rozmyślał już od piątku 
w co się bawić w „Leśnym Zakątku” 
 
W poniedziałek jest rytmika; 
każdy chętnie, zwinnie fika. 
Następnego dnia – we wtorek 
czeka nas zagadek worek  ! 
 
Tu na nudę czasu szkoda. 
Dziś – angielski, bo jest środa. 
Tego dnia też basen mamy, 
o kondycję swoją dbamy.               
 
Cza – cza, tango, jazz, lambada, 
tańce to wspaniała sprawa! 
Teatrzyki, przedstawienia 
i już nam się humor zmienia. 
 
Dania z kuchni uwielbiamy, 
bo smakują jak u mamy. 
Kto przytuli i pocieszy ? 
Każda z pań z pomocą spieszy.  
 
Przedszkole „Leśny Zakątek” 
To edukacji początek !     
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,,LEŚNY ZAKĄTEK” 
DOMINIKA I BARTOSZ SIKORSCY Z RODZINĄ 

(MUCHOMORKI I MOTYLKI) 
 
W naszym przedszkolu jest bardzo wesoło 
Wszystko uśmiecha się do nas w koło 
Lubimy z moim bratem bardzo tu przychodzić 
Bo codziennie jest w naszym przedszkolu co robić 
Są teatrzyki, koncerty i różne wyjazdy 
Możemy co środę popływać, potańczyć 
A w tym roku z Kopernikiem patrzyliśmy 
W gwiazdy 
Nasze Panie są bardzo kochane 
I przez nas lubiane 
Dzięki naszym Paniom czas miło leci 
To potwierdzą wszystkie dzieci 
A w maju zawsze jest atrakcji bez liku 
 
Bawimy się na przedszkolnym pikniku 
Pomimo tego, że mieszkamy na ziemi 
To w „Leśnym Zakątku” 
Czujemy się jak w Niebie   

     
,,MOJE PRZEDSZKOLE- LEŚNY 

ZAKĄTEK” 
RÓŻA STAWSKA Z RODZINĄ (MOTYLKI) 

 
Pewnego razu był sobie kotek, a właściwie kociczka. 

Miała na imię Zaira. Miała też białą sierść w czarne łatki. Stała 
przy kolorowym ogrodzeniu i  
przyglądała się temu, co działo się po drugiej stronie. Obok Zairy 
stała królewna w białej sukience i srebrnej koronie. Kotka i 
królewna przyszły razem. 

Obie stały z zapartym tchem i przyglądały się 
widowisku. Po drugiej stronie kolorowego ogrodzenia działy się 
niesamowite rzeczy . Mnóstwo  dzieci wirowało wokół siebie w 
tańcu. Królewna podziwiała kolorowe maluchy. Ich buzie były  
zarumienione z przejęcia a jednocześnie poważne i skupione na 
występie. Wokół nich gromadziły się tłumy dorosłych. Oni też 
byli zarumienieni i przejęci. Nie wiedzieć czemu w oczach 
niektórych z nich można było dojrzeć pojedynczą łzę. Kiedy 
dzieci zakończyły pokaz, dorośli zaczęli głośno bić brawa.  
To wszystko było fascynujące. Niestety kociczka Zaira była 
chyba już bardzo głodna bo ciągnęła srebrzystą smycz swojej 
pani w kierunku pałacu. 

W zamku, bardzo zaciekawiona królewna zapytała 
swojej mamy – Królowej co to za dzieci, które tak świetnie się 
bawiły. Mama wytłumaczyła, że te dzieciaki to po prostu 
przedszkolaki. Występowały pokazując swoim rodzicom co już 
potrafią. Królewna zapragnęła też chodzić do przedszkola i robić 
takie ciekawe rzeczy jak te dzieci. Jednak królowa pokręciła 
głową i wytłumaczyła, że czekają ją inne bardzo ważne zadania i 
że kiedyś, gdy dorośnie zostanie królową i będzie rządzić całym 
królestwem. 
Na początku małej królewnie trudno było pogodzić się z myślą, 
że nie będzie chodziła do przedszkola jak inne dzieci. 
Później jednak zrozumiała, że nie może zawieść poddanych, 
żeby zostali bez królowej. Na codziennych spacerach z kotką 
Zairą zawsze znalazła czas żeby stanąć przy kolorowym  
ogrodzeniu i przyglądać się przedszkolakom z  „Leśnego 
Zakątka”   
 

 
,,MOJE PRZEDSZKOLE” 

JAŚ JAROSZEWSKI Z MAMĄ 
 
W naszym przedszkolu „Leśny Zakątek” 
Każdy dzień jest fajny, czy to wtorek czy piątek. 
 
Codziennie dużo atrakcji mamy 
Bawimy się, rysujemy, obrazki wklejamy. 
 
Z zajęć najbardziej lubię rytmikę, 
Bo ruszam się w takt, gdy słyszę muzykę. 
 
Panie mnie uczą mądrych rzeczy 
To szczera prawda, nikt nie zaprzeczy!   
 

OPOWIEŚĆ SMERFA O LEŚNYM 
ZAKĄTKU 

,,SMERF” NIKOŚ TOMCZUK Z MAMĄ 
 

- Buziaczki, moje kochane Smerfiątko! 
Co tam dziś słychać w „Leśnym Zakątku”? 
- Ach, droga mamo, wiesz dobrze przecie, 
Że to przedszkole najlepsze w świecie! 
Dwie panie Anie i pani Ela 
Bawią na lepiej niźli kapela. 
Od rana prawie na głowie stają, 
Nowe zabawy wciąż wymyślają. 
Troszczą się o to, by tu nikomu 
Nie było gorzej niż we własny  domu. 
Gdy ktoś zapłacze, już przytulają,  
Dowcipnym słówkiem wnet rozśmieszają. 
Pani Marysia – król dyscypliny, 
Lecz my się wcale jej nie boimy, 
Bo wielkie serce ta pani ma, 
Pod każdym względem tu o nas dba! 
 
Gdy na dwór wyjdzie nasza ekipa, 
Uśmiech na twarzach zaraz rozkwita! 
Nie ważne – Smerf, Motyl, Muchomor czy 
Koniczyna, 
Wszyscy się bawią jak wielka rodzina 
 
- Tę atmosferę tworzą tu panie 
Każde z was w ogień wskoczyłby za nie! 
Nad wszystkim czuwa pani Krajewska, 
Jest wielki problem -  to dla niej pestka! 
Zaangażowana w sprawy przedszkola, 
To dla niej życie – nie tylko rola! 
Marzy, by każdy, jak nas tu wiele, 
„Leśnego Zakątka” był przyjacielem! 
Dobrze, by władza to doceniała,  
No i kłopotów jej ujmowała. 
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Tutaj remoncik, tu zabaweczka –  
Wszyscy szczęśliwi – syn i córeczka. 

 
I tak już prawie czterdzieści lat. 
Moc absolwentów poszło gdzieś w świat. 
Większość to twórcze, mądre osoby, 
Naszego miasta i kraju ozdoby. 
Kolejnych stu lat  dzisiaj życzymy, 
Bo w jubileuszu tym uczestniczymy  

 
PIOTRUŚ CHIBOWSKI 

GR. SMERFY 
 
Nasze przedszkole jest smerfowe, 
Chodzą tu dzieci wyjątkowe. 
Wiosna czy lato,  
Jesień czy zima, 
Każdy tu zawsze radość otrzyma 
Wesołe Panie na nas czekają, 
Zabawą cały dzień wypełniają. 
Nauka także nie jest mi obca, 
Umiem już: skakać, ćwiczyć i pląsać, 
Wycinać, kleić i kolorować. 
W kuchni też mogę sił swych spróbować. 
 
„Leśny Zakątek” – to jego imię, 
Przedszkole, w którym czas miło płynie!   

 
„LEŚNY ZAKĄTEK” 

MARCELEK KURYŁO , GRUPA I ,, SMERFY” 
 

1-ego września wszyscy się spotkali, 
w przedszkolu Leśny Zakątek w kolorowej sali. 
 
Pełno uśmiechniętych buzi nas przywitało, 
nawet słonko do nas cieplutko machało. 
 
W naszej przedszkolnej smerfowej krainie 
spędzamy tylko wspaniałe chwile. 
 
Każdy z nas ma piękny znaczek, 
który wskazuje nam swój wieszaczek. 
 
Kochamy nasze przedszkolne ciocie jak nasze mamy, 
i zawsze za nimi tęsknimy gdy wolne mamy. 
 
W przedszkolnej stołówce same pyszności mamy, 

obiadki, śniadanka, owoce.....- wszystko szybciutko 
zjadamy. 
 
Gdy za oknem deszczyk i wietrzyk mocniej wieje, 
ciocie wiedzą, jak nas zająć i już się nam buźka śmieje. 
 
A gdy lato przyjdzie i na wakacje podążamy, 
wiemy że niebawem znów się tu spotkamy. 
 
Na placu zabaw każdy znajdzie dla siebie przyjemny 
kątek, 
taki jest  nasz kochany Leśny Zakątek !!! 

 
,,MOJE PRZEDSZKOLE” 

POLA JENDRA ZE ,,SMERFÓW” Z RODZICAMI. 
 
Pytasz, gdzie jest edukacji początek 
Tutaj, na Prusa, gdzie „Leśny Zakątek” 
Gdzie park, gdzie tory, gdzie lasy Drewnica, 
Czyli najbliższa nam okolica. 
 
Tutaj rodzice i dzieci grzeczne 
Budują dobre więzi społeczne, 
Czyli pracują dla wspólnego celu,  
Bo to jest ważne, mój przyjacielu, 
By oprócz wiedzy w głowie mieć 
Odpowiedzialność za wspólną rzecz. 
 
W ślad za tą myślą, zbieramy do kosza 
Pokarm dla zwierząt i grosz do grosza,, 
Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka, 
Na buty dla Wioli, lub kurtkę dla Darka 
 
My nie śmiecimy, 
Chronimy przyrodę, 
Aby być zdrowym, 
Pijemy wodę. 
 
Tak nas kształtuje nasze przedszkole, 
By sobie dobrze poradzić w szkole, 
Żeby otwartym i mądrym być, 
By w społeczeństwie potrafić żyć. 
 
I choć przyszliśmy jako maluchy, 
Wyjdziemy wkrótce -  prawdziwe zuchy 
Dobrym zwyczajem czterdziestu lat 
Ważny kapitał wniesiemy  świat. 
 

PRZEDSZKOLE ,,LEŚNY 
ZAKĄTEK” 

ADA JAWORSKA 
Leśny Zakątek 
To moje przedszkole 
Lubię tu chodzić co rano 
To dobry początek 
Do tego co w szkole 
Tak wiele nam tu powiedziano. 
 
Zaczynamy od śniadania, 
Mycia rąk i gimnastyki 
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I uczymy się też niemało 
Ciągle siła jest do śmiania, 
 
Do jedzenia i muzyki 
Trochę gorzej gdy podają kakao. 
 
Ktoś musi przyjaźnić się z kimś 
I bardzo ważne kto to ten ktoś 
Każdy ma swoje kolegowanie 
Lalka czy piłka, czy pluszowy miś 
Zabawa to nasz stały gość, 
Choć brudzi się przy tym ubranie. 
                 

 
„MOJE PRZEDSZKOLE” 

JAN KOSZEWSKI GRUPA ,, MOTYLKI’’ 
 

Co dzień rano wcześnie wstaje, 
 do przedszkola się udaje. 
Tam czekają rówieśnicy,  

razem pobiegniemy do piaskownicy. 
 

Bo każdy przedszkolak dobrze wie,  
w co najfajniej bawić się. 
Klocki, lalki, samochody  

nie wychodzą wcale z mody. 
 

Gdy do obiadku wszyscy siadamy, 
 z chęcią ziemniaczki zajadamy. 
Jogurciki i pyszne kanapeczki,  
napełniamy nasze żołądeczki. 

Bo mój ukochany Leśny Zakątek,  
to miejsce zabawy i nauki początek. 

Tutaj nasze miłe Panie,  
odpowiedzą na nasze pytanie. 

 
 

Moje przedszkole bardzo kocham, 
 i gdy odejdę cichutko zaszlocham. 
Bo któżby takiego miejsca nie cenił,  

gdzie czas nauki w zabawę się zmienił 
 

„LEŚNY ZAKĄTEK” 
FILIP NIEWIADOMSKI GRUPA ,,MOTYLKI” 

 
Leśny Zakątek w Ząbkach się znajduje, 

Codziennie na Prusa przedszkole pracuje, 
Już 40 – ści lat placówka istnieje, 

Ponieważ mój brat pamięta te dzieje. 
Budynek nie duży wręcz kameralny, 

Panuje tu klimat niepowtarzalny. 
Pan Jurek już z rana pięknie się kłania, 

A woń śniadania w szatni pogania. 
Panie kucharki  świetnie gotują, 
Codziennie dania dobre serwują. 
I właśnie dlatego na powitanie, 

Dostaję pyszne królewskie śniadanie. 
 

 
 

Później obiadek i podwieczorek, 
Tu nie grymasi żaden głodomorek. 

Pani Dyrektor Beata wszystkich pilnuje, 
I bacznie sprawdza czy nikogo nie brakuje. 
Spóźnialskich ! Hmm… czeka sroga kara, 

 
Bo nasz regulamin na to nie pozwala. 

W naszym przedszkolu jest wiele zajęć, 
Rytmika, angielski i muzyczno-teatralny taniec. 

Co miesiąc koncerty to świetna sprawa, 
Tu zawsze naprawdę jest fajna zabawa. 

 
Nuda?! To nasz wieczny wróg, 

Kiedy przekraczam przedszkolny próg. 
 

A nasz ogród? W rzeczy samej, 
Jest jak z bajki doskonałej. 

I co roku na Dzień Matki jest tu piknik jak z okładki. 
Jest zabawy co nie miara, 
I dzieciaków cała chmara. 

Są tu zabawki, różne klocki, farby, 
Oraz nasze Panie bezcenne skarby. 
Uczą nas dosłownie wszystkiego, 

I na dodatek zachowania dobrego. 
Dziękuje Paniom za wszystkie radosne dni, 

Że tyle szczęścia w Leśnym Zakątku dały mi. 
A na koniec przychodzi popołudniowy czas, 

I rodzice z tej bajki do domów zabierają nas. 
 

 
Mateusz Sobieraj Grupa ,,Motylki’’ 

 
Idziemy do przedszkola, 

przedszkole już nas woła. 
 

Lalki, misie, klocki lego, 
a więc rękę daj kolego! 

 
Poskaczemy, pośpiewamy 
dobry humor tutaj mamy.           

 
 

LEŚNY ZAKĄTEK 
ANTOŚ NAWROCKI 

 
Każdy przedszkolak w Leśnym Zakątku 

Uśmiech szeroki ma bez wyjątku, 
Tu każdy Pani otuchy doda 
I za wyniki będzie nagroda, 

Wszyscy z pilnością uczą się świata 
A swych kolegów mają za brata, 

Kochamy wszyscy Leśny Zakątek 
Bo tu przygoda ma swój początek. 
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O LEŚNYM ZAKĄTKU… 

SEBASTIAN MADZIAR 
 
Rankiem, szybko z łóżka wstaję i do  Leśnego  Zakątku się 
udaję. 
To przedszkole najlepsze  w świecie, pięknie otoczonego lasem 
innego nie znajdziecie. 
Tu plac zabaw jest odlotowy, ogromniasty i kolorowy-ze 
zjeżdżalnią największą w okolicy, trampoliną i super domkiem 
przy wielkiej piaskownicy.  
Jest czyściutko, bo o porządek i zieleń wszyscy dbamy, a 
miejsca tyle,że się codziennie wybiegamy. 
Lepszego jedzenia, jak w Leśnym Zakątku, nie ma nawet u 
mamy. 
Choćbyśmy czegoś nie lubili w domu, tu wszystko zjadamy. 
Ciocie gotują np. ulubione makarony  z owocami , a warzywa 
zawsze tak przygotują, że wszystkim nam smakują. 
A panie tutaj są fajne i kochane: bawią i uczą, wymagają i nasze 
talenty odkrywają. 
I w myślach nam chyba też czytają, bo zawsze coś miłego dla 
nas mają. 
Pani Dyrektor pozytywną energią promieniuje i dobre słowo do 
nas i o nas codziennie 
 przekazuje. 
Dlatego z uśmiechem tu zawsze przychodzę i niechętnie po 
podwieczorku wychodzę  
 

 
ŚWIAT MUCHOMORKÓW 

JULIA Z MAMĄ 
 

I. Czy wy wiecie, bo ja tak, że przedszkolak ma swój świat 
Kolorowy i wesoły, pełen zabaw i swobody 

W nim wyobraźnia nie zna granic 
A złe duchy oraz Strachy mamy za nic. 

 
II. Tu zawsze otacza nas przyjaciół krąg 

Bo na ich pomoc i serce liczyć możemy wciąż 
Nasi przyjaciele odkrywają przed nami uroki świata 

Są dla nas bramą do wiedzy jak mama i tata 
 

III. Lubimy się z nimi bawić, lubimy się uczyć 
By w przyszłości śmiało w dorosłość wyruszyć 
Z naszą panią Magdą lubimy uczyć się piosenek 

Oraz słuchać jak czyta nam ciekawe bajki 
Wspólnie poznajemy zabawne wierszyki 

I mądre czytanki 
Z panią Halinką jest mnóstwo zabawy 

Bo wymyśla przeróżne gry nie od parady 
Lubimy z panią Kasią na basen hasać 
I rozwiązywać zadania z panią  Beatą 

Dlatego my Muchomorki kochamy ją za to 
 

IV. Ten świat bajkowy i kolorowy, 
 przyprawia nas  o zawrót głowy 

Spytacie się gdzie jest i jak się nazywa 
No dobrze, pora zakończyć ten wątek 

Ten świat to przedszkole „Leśny Zakątek”. 
 

,,LEŚNY ZAKĄTEK” 
DOMNIKA SZESZKO 

 
Do przedszkola numer dwa 

chodzi Kinga oraz ja. 
Dzień nam tutaj szybko mija, 

nic nas nigdy nie omija. 
Pan Jureczek w drzwiach nas wita 

i o zdrowie zawsze pyta. 
W szatni naszej - daje słowo 

czysto jest i kolorowo. 
W salach zabawki czekają, 
a dzieci o porządek dbają. 

Wszystkie woźne ukochane, 
rozweselą buzie zapłakane. 

Za to panie pomysłowe, 
czas wypełnią nam fajowo. 

 
Pani Dyrektor już od rana, 

w pracę mocno zaangażowana. 
Z Panią Kasią od rytmiki, 
ćwiczymy w takt muzyki. 

Z panem Tomkiem się bawimy 
w rytm harmonii z nim chodzimy. 

 
Z panią Danusią walca tańczymy, 

salsy i cha-chy też się uczymy. 
Po angielsku ładnie mówimy, 
bo się z Mickey pilnie uczymy. 

Na gimnastykę chętnie chodzimy 
z panem Robertem salta robimy. 

I na środy zawsze czekamy, 
bo na basen się wybieramy. 

Raz w miesiącu koncert mamy, 
z przyjemnością go słuchamy. 

 
Na wycieczki razem jeździmy, 

nigdy się tam nie nudzimy 
W maju wycieczka długa będzie, 
nowych wrażeń nam przybędzie. 

Różne teatrzyki, bale mamy, 
ciekawe zawody też poznamy. 

I rodzice wszystko wiedzą, 
bo na stronie często siedzą. 

Pani Janeczka o finanse dba, 
świetnie się na tym zna. 
A kucharki takie mamy, 
że jedzenie jak u mamy. 

I tak tydzień mija nam do piątku 
w naszym przedszkolu - Leśnym Zakątku 

 
Redakcja i opracowanie graficzne 

Elżbieta Kołodziejek 


