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„Leśny Zakątek” – ciekawie przez cały rok
przedszkolu było super na 122, powtórzyć chciałbym tamte dni jeszcze jeden raz…’’. Taką piosenką 
przedszkolaki z Leśnego Zakątka żegnały kolejny rok, w którym nie zabrakło wspaniałych przygód i 

niepowtarzalnych wrażeń. Rok wypełniony po brzegi pracą i zabawą. Zarówno w oczach Pań, jak i dzieci kręciła 
się łezka wzruszenia z powodu odejścia najstarszych grup ,,Motylków’’ i ,, Koniczynek’’. Z drugiej strony, nie 
możemy się doczekać przybycia nowych, pełnych werwy i energii dzieci. 

To, co nadejdzie, jest dla nas ogromną niespodzianką i jeszcze niezapi-
saną kartą w kronice przedszkola, ale to, co już minęło, i co wydarzyło się 
w naszej placówce wymaga wspo-
mnienia. Dlatego też, przedsta-
wiamy wszystkim przepis na brak 
nudy, uśmiech, moc niezapomnia-
nych przeżyć oraz zadowolenie 
dzieci, rodziców i nauczycieli. 
SKŁADNIKI:
- 10 koncertów, w tym koncert wigi-
lijny dla całej społeczności przed-
szkola,
-10 spektakli teatralnych, w tym 
jeden interaktywny w ogrodzie i 
jeden występ cyrkowy,
-2 lekcje dydaktyczno- przyrod-

nicze w Nadleśnictwie ,, Drew-
nica’’, w których uczestniczyły 
wszystkie grupy,

- 2 lekcje w Bibliotece Miejskiej również dla wszystkich grup,
- 3 spotkania z autorką książek dla dzieci Barbarą Ciemską,
- lekcje edukacyjno- kulturalne w herbaciarni ,, Sowa’’,
- 2 wycieczki całodniowe na ,, Farmę Iluzji’’ oraz trzydniowe Zielone Przed-
szkole  ,,Szlakiem Orlich gniazd’’;
	 Wycieczki podczas, których poznawaliśmy pracę ludzi  pełniących waż-

ne i odpowiedzialne funkcje społeczne;
- Komisariat Policji w Wołominie,
- Urząd Miasta w Ząbkach,
-Straż Miejska w Ząbkach,
- Komenda Policji Rzecznej w Warszawie,

- Poczta w Ząbkach;
	 Wycieczki, w których 
mieliśmy okazję być małymi na-
ukowcami, kucharzami czy też 
znamienitymi gośćmi;
- ,, Herbatka u Królowej’’,
- ,, Centrum Nauki Kopernik’’, 
- ,, Wyspy Leonarda’’- Akademia 
Dzieci Ciekawych Świata,
- ,, Gala Helen Doron’’- występ 
wszystkich dzieci w Sali Kongre-
sowej,

-  Występ dla Emerytów ze spektaklem pt ,, Kopciuszek wersja współczesna’’,
- ,, TELLE PIZZA’’ w Ząbkach,
- Szkoła Podstawowa nr2 w Ząbkach;
	Nasi Goście: Policjanci, Straż Miejska, Straż Pożarna, Straż Ochrony 

Kolei, Ratownicy Medyczni, którzy poprowadzili warsztaty pierwszej po-
mocy dla wszystkich grup, Starosta Powiatu Wołomińskiego, Burmistrz, 
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki, Pani Sekretarz, pracownicy Referatu 
Oświaty;

	 Mnóstwo wewnątrzprzedszkolnych uroczystości:
-,, Święto Pieczonego Ziemniaka’’ w Nadleśnictwie,
- Dzień Niepodległości,
- Pasowanie na Przedszkolaka najmłodszej grupy,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Bal karnawałowy,
- ,,Plenery malarskie’’ związane z wybranymi porami roku,
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- Dzień Ziemi,
- Dzień Polskiej Niezapominajki,
- ,,Jestem Przyjacielem Przyrody’’- zajęcia ekologiczno- przyrodnicze w ogro-
dzie,
- Uroczyste Zakończenie Roku,
- Piknik rodzinny w ogrodzie pod hasłem ,, Żyj i działaj bezpiecznie’’,
	 Aktywny udział w akcjach charytatywnych
- ,,Góra Grosza’’ – zbieranie grosików dla dzieci z domów dziecka,
- ,,Pola Nadziei’’- wykonywanie kartek świątecznych do hospicjum, zbieranie 

środków czystości i przyborów szkolnych,
- ,,Koło Osób Niepełnosprawnych’’ w Ząbkach- kiermasz ozdób świątecznych,

- ,,Schowek’’- zbieranie słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci ze świe-
tlicy środowiskowej

- ,,Na Paluchu’’- zbieranie karmy dla zwierząt ze schro-
niska,
	 Każdego dnia - bardzo ciekawe zajęcia 
dodatkowe: rytmika, j. angielski, zajęcia teatralne, ta-
neczne czy też akrobatyczne;
	 Przez cały rok – zajęcia pływania na basenie 
podczas  prowadzone pod okiem instruktora;

To prawie wszystkie czynniki mające wpływ na 
nasze całoroczne sukcesy. Trzeba jeszcze dodać 
dużą dawkę siły, zaangażowania dzieci i Pań oraz wy-
trwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, a wtedy 
wszystko idzie zgodnie z planem.

Pozostało tylko zaśpiewać „…Ale to już było…’’ 
i pożegnać dwie grupy starszaków, którym życzymy 
powodzenia w szkole i sukcesów w dalszym życiu, 

a wszystkim udanych wakacji i mnóstwo słońca. Mamy nadzieję, że nawet 
podczas odpoczynku będziecie myśleli o naszym przedszkolu i wrócicie z 
głowami pełnymi nowych pomysłów i zapału do dalszych działań.

Magda Ratyńska  
Nauczycielka Publicznego Przedszkola nr2 „Leśny Zakątek”

Dyrektor i Pracownicy Publicznego Przedszkola 
nr 2 „Leśny Zakątek” z całego serca dziękują 

Rodzicom za wsparcie, pomoc i życzliwość 
okazaną Naszej placówce. 

Szczególne podziękowania kierujemy do 
przewodniczącej Rady Rodziców – pani 
Agnieszko Szeszko, która przez wiele lat 

była dobrym duchem „Leśnego Zakątka”. 
Jej delikatna, a zarazem silna osobowość, 

zaangażowanie i kreatywność była siłą napędową 
dla całej społeczności przedszkolnej.

Pragniemy również serdecznie podziękować 
właścicielce kwiaciarni „Magnolia” -  pani 

Agnieszce Matak i panu Krzysztofowi Dylowi 
za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych 

i wychowawczych oraz czynny udział w naszych 
przedsięwzięciach.
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