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Życzymy udanego wypoczynku i wiele 

ciekawych  przygód wszystkim 
Dzieciom i Rodzicom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lato do nas idzie, 

zatrzyma się w lesie. 

Jagody, poziomki 

w dużym koszu niesie. 

 

Słoneczka promienie 

rozrzuca dokoła. 

- Chodźcie się pobawić! 

Głośno do nas woła. 

 

Nad morze, w góry 

chce pojechać z nami. 

Wie, że miło spędzi 

czas z przedszkolakami. 
 

Bożena Forma 

 

tel: (22) 781-62-68 

www. pp2. zabki. pl  

                    mail: pp2@zabki.pl 

 

 
 

 

„Wszystko dać  

dzieciom z siebie  

by piękne  

dzieciństwo miały,  

by mądrość, dobro 

 i miłość  

wniosły kiedyś  

w świat cały.” 
 

Zofia Ewa Szczęsna 

 

http://www.pp2.zabki.pl/
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Rok szkolny 2014/2015 już za chwilę przejdzie 

do historii . Nadszedł czas podsumowań. 
 Działo się wiele. Realizacja zadań określona w 
Koncepcji Pracy Przedszkola, w której  
 najważniejsze założenia to:  

 dziecko twórcą i artystą; 

 odkrywanie świata przez dzieci poprzez podróże 
i wycieczki; 

 wdrażanie  dzieci do promowania zdrowego 
stylu życia; 

 wychowanie dziecka- małego ekologa otwartego 
na potrzeby środowiska naturalnego; 

 aktywne włączanie dzieci w działania związane 
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem; 

wzbogacana była na szereg różnych sposobów.   
 PROGRAMY: 

  Realizowaliśmy program wychowania 
przedszkolnego: „Zanim będę uczniem” E. 
Tokarskiej i J. Kopały, „Dziecięca Matematyka” 
E. Gruszczyk–Kolczyńskiej i E.Zielińskiej 

 Przystąpiliśmy do Międzynarodowego  
Programu Promocji Zdrowia Psychicznego 
„Przyjaciele Zippiego” upowszechnianego przez 
Centrum Pozytywnej Edukacji, który był 
realizowany w dwóch najstarszych grupach, 

 Kontynuowaliśmy ogólnopolski program 
propagowany przez SANEPID „Czyste 
powietrze wokół nas” oraz „Chroń się przed 
kleszczami wszelkimi sposobami”, 

 Kontynuowaliśmy ogólnopolski program uczący 
bezpiecznego korzystania z Internetu 
propagowany przez pozarządową organizację 
Fundację Dzieci Niczyje- „Mój Przyjaciel Necio”, 

 Realizowaliśmy program „Ku dojrzałości 
szkolnej” mający na celu ułatwienie dzieciom 
przekroczenie progu szkolnego.  

 Kontynuowaliśmy Ogólnopolski Program 
Edukacyjny dla Szkół i Przedszkoli „Zbieraj 
baterie”- BIOSYSTEM. S.A. 

WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z: 

 Nadleśnictwem Drewnica – dwa zajęcia 
edukacyjne, 

 Biblioteką Miejską – dwa zajęcia edukacyjne, 
 Strażą Pożarną – dwa zajęcia edukacyjne 

(dzięki tacie Mieszka i Bartusia), 
 Strażą Miejską w Ząbkach – zajęcia dotyczące 

bezpieczeństwa, 
 Urzędem Miasta Ząbki – spotkanie z 

pracownikami Urzędu w ich miejscu pracy,   
 Szkołą Podstawową Nr2 w Ząbkach – cykliczne 

spotkania zgodnie z harmonogramem, 
 Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach – 

warsztaty ceramiczne, 
 Fundacją Historyczną Lotnictwa Polskiego – 

zajęcia edukacyjne „Początki i rozwój lotnictwa”, 
 Międzynarodową Szkołą Helen Doron w 

Ząbkach – zajęcia z języka angielskiego, 
wycieczka Z wizytą u prezydenta Obamy, 

Konkurs Piosenki Angielskiej,  Gala Helen 
Doron, 

 Stowarzyszeniem Geografów Polskich i 
Przyjaciół Geografii – zajęcia edukacyjne 
Australia, 

 Przedstawicielem PKP ENERGETYKA – 
warsztaty naukowe, 

 Niepublicznym Przedszkolem „Smyk” w 
Ząbkach – udział w konkursie recytatorskim 
„Twórczość Ludwika Jerzego Kerna”, 

 Autorkami twórczości dla dzieci – Dorotą Gellner 
i Barbarą Ciemską – spotkania autorskie, 

 Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w 
Ząbkach – zajęcia na basenie, nauka pływania, 
zawody pływackie, 

 Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Kołem Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w 
Ząbkach – organizacja wzajemnych spotkań, 
podczas których przedszkolaki i podopieczni 
Koła  prezentowali swoje umiejętności, 
organizacja kiermaszu ozdób świątecznych 
wykonanych przez niepełnosprawnych, 

 Hospicjum Domowym Księży Marianów w 
Warszawie – udział w konkursie plastycznym 
„Znaki Nadziei” (zajęliśmy czołowe miejsca), 
wykonanie kartek świątecznych dla chorych, 
zbiórka środków czystości i papierniczych w 
ramach akcji „Dar serca” dla podopiecznych 
Hospicjum, 

 Świetlicą Środowiskową „Schowek” w Ząbkach 
– przedstawienie jasełkowe dla przedszkolaków 
w wykonaniu podopiecznych Świetlicy, zbiórka 
słodyczy w ramach akcji „I Ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem”,  

 Oraz dzięki życzliwości rodziców odbyły się 
cykliczne zajęcia z dietetykiem (mama Maćka ), 
stomatologiem (mama Zuzi), weterynarzem 
(mama Joanny), pracownikiem Urzędu Celnego 
(tata Marcela).  

WYCIECZKI: 

 „W poszukiwaniu Mikołaja” – Fabryka Czekolady 
Wedel, 

 Centrum Nauki Kopernik, 
 Zamek Królewski „Spotkanie z królem” 
 „Dolina Bobrów” (gospodarstwo 

agroturystyczne) – z okazji Dnia Dziecka, 
 „Szlakiem Piastowskim” – trzydniowe „zielone 

przedszkole”. 
IMPREZY: 

 Uroczyste obchody Dnia Przedszkolaka, 
 Między przedszkolna impreza „Każdy 

przedszkolak dobrze wie, jak bezpiecznie 
zachować się”, 

 „Dzieci Nauczycielom” – przedstawienie w 
wykonaniu dzieci dedykowane pracownikom 
przedszkola obecnym i emerytowanym z okazji 
Święta Edukacji Narodowej, 

 Uroczyste obchody Święta Niepodległości 11 
listopada, 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Praw Dziecka 

 Kwartalne przedstawienia z cyklu „Dzieci 
Dzieciom” –„Dzień Słowiański” ( Rumianki), 
„Turniej  rycerski” (Szafirki), „Pierwszy dzień 
wiosny w szlacheckim zamku” (Gąsieniczki), 
„Od iskierki do żarówki” (Iskierki), 
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 Pasowanie na przedszkolaka w duchu rycerskim 
-  gr. Szafirki, 

 Uroczysty Koncert Wigilijny dla całej 
społeczności przedszkolnej, 

 Kostiumowy bal karnawałowy,  
 Święto Babci i Dziadka, 
 Marsz ekologiczny z okazji Dnia Ziemi,  
 Obchody Ogólnopolskiego Święta Polskiej 

Niezapominajki propagowanego przez program 
I Polskiego Radia, 

 Piknik Rodzinny „Dawniej i dziś” 
 Dzień  Aktywności Ruchowej, 
 Zajęcia otwarte dla rodziców w każdej grupie. 

PONAD TO ODBYŁO SIĘ: 

 10 koncertów tematycznych z udziałem 
międzynarodowych i polskich artystów, 

 3 spotkania z teatrem Jaś, w tym jeden 
interaktywny w ogrodzie, 

 Spotkanie z teatrem lalkowym Fraszka, 
 Teatr Magik – „Przygody małego Patrioty” 
 Spektakl „Śpiąca królewna” w wykonaniu 

Wrocławskiego Teatru Muzycznego w Domu 
Kultury Świt w Warszawie, 

 Spotkanie z podróżnikiem Bogumiłem Rzucidło 
(wyspy Galapagos), 

 Warsztaty z bursztynem, 
 Akcja „Góra Grosza” (zbieranie grosików dla 

dzieci z Domów Dziecka) i „Pomagamy 
zwierzętom ze schroniska” (zbieranie karmy dla 
zwierząt ze schroniska), 

 Zakręcona akcja – zbieranie nakrętek na sprzęt 
rehabilitacyjny dla małego mieszkańca Ząbek, 

 Udział dwóch najstarszych grup w zawodach 
akrobatycznych Klubu Sportowego Kensei, 

 Wspólne podziwianie zaćmienia słońca. 
Jak widać na nudę nie narzekaliśmy   

Podczas tych wszystkich działań nauczyciele 
tworzyli również własne projekty biorąc pod uwagę 
potrzeby i możliwości dzieci, wykorzystując swój 
potencjał, umiejętności, pomysły i ciekawe, aktywizujące 
metody pracy.  

Głęboko wierzę w to, że nasze przedszkolaki pójdą 
do szkoły wyposażone we wszystko, co jest potrzebne, 
by zdobywać szczyty. Tego z całego serca życzę 
odchodzącym od nas Iskierkom i Rumiankom.  

Pragnę podziękować wszystkim Pracownikom 
Leśnego Zakątka. Ich kreatywna i umiejętna współpraca, 
oddanie, poczucie odpowiedzialności, szacunek do 
drugiego człowieka, czynią jedyną w swoim rodzaju, 
niepowtarzalną atmosferę, w której doskonale czują się i 
rozwijają dzieci. 

Gorące podziękowania kieruję również do 
wszystkich Rodziców, którzy aktywnie włączali się w 
życie przedszkola podnosząc jakość pracy placówki, 
wywołując tym samym radość i uśmiech na twarzach 
dzieci. Szczególnie dziękuję Radzie Rodziców – 
przewodniczącej Aleksandrze Żelskiej, zastępcy 
Bartkowi Raszplewiczowi, skarbnikowi Tamarze 
Dzwoniarskiej, sekretarzowi Agnieszce Żelskiej oraz  
Marcinowi Kicie, Annie Michalskiej, Monice 
Firynowicz, Anecie Gąsior, Marcinowi Ratyńskiemu, 
Michałowi Rejmerowi, Arturowi Parolowi, Wioletcie 
Skwarczewskiej. 

                                           Dyrektor Przedszkola 
Beata Krajewska 

 

 
 
 
 
 
 
 

„Jesteśmy bardzo dzielni i sprytni, 
samodzielni........” 
to słowa naszego „Szafirowego” hymnu, które w 
miarę upływu czasu sprawdzają się. 
    „Szafirki” wykazały się już na początku 
pobytu w przedszkolu podczas procesu adaptacji 
dość dużą dojrzałością. W zasadzie nie było 
takich dzieci, które niechętnie wchodziły do sali, 
co nas bardzo cieszyło. Wszystkie pracujące tu 
panie cieszyły się, że dzieci nabrały do nas 
zaufania, czuły się pod naszą opieką bezpieczne. 
To motywowało nas do stawiania wychowankom 
nowych, ambitnych wyzwań.  
    Już podczas uroczystości przedszkolnych 
tzn.,„Pasowania na przedszkolaka”,  
„Dnia Babci i Dziadka” dzieci pokazały wiele 
swych talentów: wokalnych, tanecznych.  
    Z przyjemnością patrzymy jak nasze dzieci 
wspaniale integrują się, organizują sobie zabawy 
dowolne, są otwarte, żywiołowe, ładnie 
wypowiadają się. Chętnie uczestniczą we 
wszystkich zajęciach. Powoli przyzwyczajają się 
do smaku wielu nowych potraw. Cieszy nas to, że 
zwiększa się grono dzieci samodzielnie jedzących. 
Wdrażają się one do spożywania smacznych, 
zdrowych posiłków przygotowywanych przez 
nasze panie kucharki. 
    Efekty widoczne są również w zakresie 
samodzielności każdego dziecka, co potwierdzają 
z zadowoleniem rodzice. Codzienna, 
systematyczna praca przynosi oczekiwane 
rezultaty. 
    Dziękujemy wszystkim Rodzicom za aktywne 
uczestnictwo w życiu naszej społeczności 
grupowej, a zwłaszcza podczas tak dużego 
wyzwania jakim był dla nas „Piknik Rodzinny”. 
    Życzymy zarówno wychowankom jak też 
rodzicom wspaniałego wypoczynku letniego.  
 

Elżbieta Rowicka                                                           
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Dla dziecka nie ma rzeczy niemożliwych. 

Jego wyobraźnia jest wprost nieograniczona. Aby 
rozwinąć jego kreatywność, czyli twórcze myślenie, 
należy stawiać przed nim coraz to nowe wyzwania. 
Należy pamiętać o tym, aby były one dostosowane do 
możliwości dziecka.  
Drodzy Rodzice! 

1. Bawcie się z dzieckiem w zabawy słowne, w 
zgadywanki, zagadki, w tworzenie różnych 
zakończeń znanych bajek lub wymyślanie 
nowych historyjek. 

2. Grajcie w logiczne i literowe gry planszowe i 
kalambury. Pozwólcie dziecku tak dużo 
rozwiązań ile mu tylko przyjdzie do głowy. 

3. Nauczcie swoje dzieci rozmawiać, używać 
argumentów. Podsuwajcie mu rozwiązania, 
ale nigdy nie podejmujcie za nie decyzji. 

4. Uczcie je samodzielności. Dziecko musi 
poznawać  świat i eksperymentować. 
Powinniście być jego nauczycielem, 
przewodnikiem i doradcą. Bądźcie obok, 
obserwujcie i bawcie się razem z nim. 

5. Mądrze korzystajcie z telewizji i Internetu. 
Oglądajcie razem mapy, poznawajcie świat, 
podróżujcie w wyobraźni. Ważne jest, aby 
dziecko zachęcać do poszukiwań i nagradzać 
je za innowacyjność.  

 
Jest wiele sposobów na to, aby nie ograniczać 

możliwości dzieci, aby wspomagać je w rozwoju, 
uczyć większej samodzielności, budować w nich 
poczucie własnej wartości. Oto niektóre z nich: 

1. Pozwalaj swojemu dziecku na dokonywanie 
wyborów. ,,Chcesz dzisiaj ubrać spodnie, czy 
spódnicę?” Trudno jest podejmować decyzję w 
życiu dorosłym jeśli nie nauczyliśmy się tego 
w tak podstawowych sprawach. 

2. Okazuj szacunek dla dziecięcych zmagań. 
,,Sklejanie robota wymaga dużej zręczności 
precyzji. To może być trudne, gdyż elementy 
nie zawsze łatwo się sklejają.” Gdy 
doceniamy wysiłki dziecka nabiera ono 

odwagi, by samodzielnie pokonywać 
przeszkody. 

3. Nie zadawaj zbyt wielu pytań. Może to być 
potraktowane jako nadmierne kontrolowanie, 
nadopiekuńczość. Dzieci chętnie rozmawiają, 
gdy mogą same zdecydować o tym kiedy i co 
chcą nam powiedzieć. 

4. Nie spiesz się z dawaniem odpowiedzi. Kiedy 
dzieci zadają pytania, najpierw daj im 
szansę, aby same poszukały odpowiedzi. 
Czasem proces szukania odpowiedzi ma 
większą wartość niż sama odpowiedź. 
Możesz powiedzieć: ,,To ciekawe pytanie, a 
jak ty myślisz?” 

5. Są słowa, które ranią, dezorientują, budzą 
niepokój, niepewność, odbierają nam wiarę w 
nasze siły i możliwości. Najczęściej 
wypowiadamy je w złości  lub przez 
zwyczajny brak uwagi, nie zwracając uwagi 
na wrażliwość i uczucia naszego dziecka. Są 
też słowa, które budują, pozwalają rozwinąć 
skrzydła, poczuć grunt pod nogami. Dają one 
dziecku pewność, że jest bezpieczne bo nawet 
gdy popełni jakiś błąd to i dzięki niemu 
czegoś dobrego się nauczy. 

 
W naszej grupie staramy się stwarzać warunki do 

rozwijania kreatywności, logicznego i twórczego 
myślenia, aby w przyszłości dzieci mogły samodzielnie 
podejmować decyzje i radzić sobie w trudnych 
sytuacjach.  Staramy się w każdym dziecku budować 
poczucie własnej wartości i wiary w jego możliwości. 
Doskonale sprawdził się stosowany przez nas system 
motywacyjny ,,Wzorowy przedszkolak”,  gdzie przez 
cały rok doceniałyśmy pozytywne zachowania dzieci. 
Dzięki właściwym metodom wychowawczym 
przedszkolaki są otwarte, radosne i  ciekawe świata. 
Mamy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości i 
nasze ,,Gąsieniczki” za rok rozwiną skrzydła i jak 
motyle odfruną na poszukiwanie nowych przygód w 
szkole, czego z całego serca im życzymy.  

 
Małgorzata Burzyk 

Elżbieta Kołodziejek 
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Na początku śpiewaliśmy tak:  

,,… chociaż mamy mało lat to rośniemy 

szybko tak…” i minęły pracowite, szalone i 

niezapomniane dwa lata, po których Rumianki 

z uśmiechem i radością w głosie wykrzykują:  

,,W przedszkolu było super na 122, powtórzyć 

chciałbym tamte dni jeszcze jeden raz…’’. 

Zarówno w oku Pań, rodziców jak i dzieci 

kręci się łezka wzruszenia z powodu odejścia 

najstarszej grupy ,,Rumianki”, która z dnia na 

dzień rosła w siłę i pokazywała wszystkim, że 

mały człowiek naprawdę  potrafi wiele.  

Dzięki wycieczkom, uroczystościom, 

przedstawieniom oraz codziennej ciężkiej  

pracy połączonej z zabawą, uczyliśmy się 

walczyć ze swoimi słabościami i stawać 

dzielnymi przedszkolakami, gotowymi do 

podejmowania nowych zadań czekających na 

Nas w szkole. A będzie Nam naprawdę łatwiej, 

ponieważ odbyliśmy całoroczny cykl 

comiesięcznych spotkań z programu ,, Ku 

dojrzałości szkolnej”, który sprawił, że 

budynek szkolny, lekcje oraz starsi koledzy  

nie będą dla Nas nowymi i stresującymi 

wyzwaniami.  

A wyzwań tych i przygód w ,,Leśnym 

Zakątku’’ na pewno Rumiankom nie 

brakowało.  

Ogromną i niezapomnianą przygodą 

było dla Rumianków trzydniowe Zielone 

Przedszkole ,,Szlakiem piastowskim’’, podczas 

którego na szóstkę zdaliśmy egzamin z 

samodzielności, odwagi i dojrzałości. 

Poza tym uczyliśmy się liczyć, pisać, 

budować zdania, sznurować  i posiedliśmy 

wiele innych umiejętności, których obraz i 

wysoki poziom przedstawiają wyniki II etapu 

diagnozy gotowości szkolnej, z którymi zostali 

zapoznani wszyscy rodzice. 

Wędrując przez cały rok przez kolejne 

epoki historyczne dowiedzieliśmy się wielu 

ciekawych rzeczy. Mieszko I, Bolesław 

Chrobry, Mikołaj Rej to osobistości bardzo 

dobrze nam znane. Informacje na temat życia 

pierwszych osadników, dzielnych rycerzy, 

dworzan czy też postępu techniki mamy w 

jednym paluszku.  

Podsumowaniem ogromnych i 

długotrwałych starań  Rumianków, ich 

rodziców, wychowawców i całej społeczności 

przedszkolnej był Piknik Rodzinny pod hasłem 

,, Dawniej i dziś’’. To dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu, włożonej pracy i wysiłkowi 

mam, tatusiów i innych członków rodzin, 

mogliśmy być świadkami niezapomnianego 

spektaklu, który na długo pozostanie w pamięci 

i zapisze się w karty kroniki ,,Leśnego 

Zakątka”.   

Teraz już tylko pozostało Nam 

zaśpiewać:  

 Już wakacji nadszedł, nadszedł czas. 

Już do domu wracać trzeba nam. 

 I pożegnać dziś przedszkole to,  

które naszym domem, domem jest. 

To już szkoła woła, woła Nas. 

Zaraz dzwonek będzie dzwonił Nam. 

I odważnie wejdziemy  w progi te 

MAMO, TATO NIE BÓJ, NIE BÓJ SIĘ!!! 

 

A w szkolne plecaki włóżcie kochane 
Rumianki  pamięć i wspomnienia o 
przedszkolu ,,Leśny Zakątek”,  który był 
waszym pierwszym i najważniejszym etapem 
edukacji. Niech uśmiechy waszych Pań, 
zdobyta  wiedza i doświadczenie pozostaną 
na zawsze w Waszych sercach, umysłach I 
pamięci. Powodzenia!!! 

                                                                                                                                                                                                                                                               
Wychowawczyni grupy ,,Rumianki” 

                                                                               

Magda Ratyńska                                                         
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  „ Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, 

wyjątkowym i niezastąpionym” 

                                                                                      

                                                                                                                           

Phil Bosmans 
 

 

 
 

       

 Czas biegnie szybko, mamy za sobą 

kolejny rok pracy. Dla „ Iskierek” jest to rok 

szczególny, ponieważ kończy się jeden z 

wielu etapów w ich życiu. Mamy nadzieję, że 

z przedszkolem będą kojarzyły się im 

przyjemne chwile. W takich momentach 

często sięgamy do wspomnień, do 

początków. Przypomnieliśmy sobie ich 

pierwsze kroki w przedszkolu, już podczas 

spotkań adaptacyjnych. Potem z dnia na 

dzień śledziliśmy ich rozwój, jak stawali się  

coraz bardziej otwarci, twórczy i dojrzali.  Ich 

pobyt  był dla nas wielką przyjemnością, 

radością i nowym doświadczeniem. Często 

byli dla nas inspiracją do dalszych działań. To 

dzięki ich sile, potencjałowi, ogromnej chęci 

do podejmowania wielu, czasami okupionych 

wielkim trudem działań, przedszkole 

wzbogaciło się o nowy bagaż osiągnięć i 

sukcesów. Nikt nie jest chyba w stanie 

wymienić w ilu wielkich przedsięwzięciach 

razem braliśmy udział. Jedno jest pewne,     

„ Iskierki”  również zaznaczyły swój ślad w 

historii tego przedszkola. 

        Przed nami Uroczyste Zakończenie 

Roku Przedszkolnego. Ta chwila będzie dla 

nas wszystkich wielkim przeżyciem. Dla 

dzieci, bo to ich ostatni występ w murach 

przedszkolnych. Dla rodziców, bo będą z 

dumą mogli patrzeć i podziwiać swoje dzieci. 

Dla nas,  bo po „ Iskierkach” zostaną tylko 

wspomnienia.  

           Zapewne  niejedna łza zakręci się w 

oku.  

          Ale jak to w życiu bywa wszystko ma 

swój  koniec……….. 

        Serdecznie  dziękujemy Rodzicom, za 

trzy lata wspaniałej współpracy. 

        „ Iskierkom” życzymy aby wybijały  się 

ponad wszystkich, dalej rozwijały się 

kształcąc swoją osobowość i  żeby to jednak 

nie był koniec, ale piękny początek wielkiej i 

wyśnionej drogi. 

         Wszystkim życzymy bezpiecznych 

wakacji, z mnóstwem wspomnień ze 

wspaniałych podróży i zdobywania przygód. 

                                                                                                                     
Magdalena Wysocka 
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„Zielone przedszkole już za nami” 

 
Tym razem wybór padł na Szlak 

Piastowski, a to w związku z realizowanym 

tematem rocznym  p.t. „Dawniej i dziś”. 

Odwiedziliśmy Kruszwicę, zdobyliśmy zamek i 

Mysią Wieżę, wysłuchaliśmy legendy o 

Popielu, którego myszy zjadły i podziwialiśmy 

najdłuższe jezioro w Polsce - Gopło. Następnie 

ruszyliśmy w dalszą drogę. Zatrzymaliśmy się 

na obiadokolację i nocleg w pięknym hotelu w 

Chabsku, koło Biskupina. Tam dzieci miały do 

dyspozycji pokoje hotelowe, stołówkę i 

pomysłowo urządzony plac zabaw, w którym 

przebywały do późnego wieczora. Tego dnia 

odbyła się też dyskoteka na świeżym powietrzu. 

Następnie kąpiel, a wieczorem tyle wrażeń, że 

trudno było zasnąć. 

Drugi dzień obfitował w zwiedzanie 

historycznych miejsc, między innymi Gniezna, 

słynnej archikatedry z najstarszymi drzwiami w 

Polsce i relikwiami św. Wojciecha.  Przejazd 

kolejką wąskotorową ze Żnina do Biskupina i 

zwiedzanie najstarszej osady w Polsce z 

pozostałościami osiedla obronnego. Dzieci 

miały okazję obejrzeć dawne chaty, ich 

urządzenie i wyposażenie, pooglądać dawne 

przedmioty z epoki kamienia łupanego. 

Zmęczone, ale szczęśliwe dzieciaki dotarły 

wieczorem na obiadokolację i po krótkim 

odpoczynku wystarczyło jeszcze sił na grilla i 

zabawy w ogrodzie. Po takim szaleństwie 

nocka była spokojna i długa. 

Trzeciego dnia po śniadaniu, wizyta w 

Ostrowie Lednickim. Zwiedzaliśmy rezydencję 

Mieszka I. Przeprawialiśmy się promem przez 

jezioro aby zobaczyć 9-metrowe wały dawnego 

grodu, ruiny budowli chronione dziś pod 

zadaszeniem oraz szczątki kościoła 

zbudowanego jeszcze za panowania Bolesława 

Chrobrego.  

Dzieci miały także okazję do 

samodzielnego zakupienia pamiątek, na które 

odliczały potrzebną kwotę. Dużo atrakcji, 

intensywne zwiedzanie, spowodowały 

zmęczenie u dzieci, ale dawały im wiele 

satysfakcji. Były podziwiane przez napotkanych 

turystów. Oceniane bardzo pozytywnie i 

stawiane za wzór starszym dzieciom. Wróciły 

do swoich Rodziców stęsknione i mam 

nadzieję, szczęśliwe.  

Dziękujemy Rodzicom za okazane 

zaufanie, powierzenie nam swoich pociech na 

całe 3 dni i wytrwanie w tęsknocie. 

                    

Halina Chibowska 
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To był ciekawy rok, pełen intensywnej pracy, 

ciekawych pomysłów i nowych projektów. Z 
powodzeniem zakończyła się realizacja programu 
„Przyjaciele Zippiego”, który doskonalił  u małych 
dzieci zdolności dawania sobie rady z trudnościami i 
wykorzystywania ich w codziennym życiu. Program 
ten rozwijał  u dzieci umiejętności społeczne i 
asertywność oraz sprawił, że są lepiej przygotowane i 
zdolne do pomagania innym w ich problemach. Dzieci 
z grup Iskierki i Rumianki bardzo zaangażowały się 
w zajęcia. Chętnie brały udział w scenkach, otwarcie 
opowiadały o swoich trudnościach i sukcesach. Temat 
śmierci i zmian zachodzących w naszym życiu, nie był 
dla nich przeszkodą w dyskusjach. Zadawały pytania 
i czekały na szczegółowe odpowiedzi.  

Gdy padł pomysł, by przygotować własne 
patyczaki- wszyscy byli na tak. „Leśny Zakątek” 
poszerzył się o 50 stworków, z których każdy był 
inny. Rodzice we współpracy z dziećmi wykazali się 
ogromną pomysłowością w tworzeniu patyczaków. 
Powstała obszerna relacja fotograficzna z tego 
wydarzenia, którą z przyjemnością przekażę do 
koordynatora programu. Niech świat zobaczy jak 
kreatywnym miejscem jest Leśny Zakątek. A jeśli już 
o kreatywności mowa… Myślę, że niewiele jest 
takich miejsc, gdzie hasła ”twórczy, pomysłowy” 
przewijają się na każdym kroku. To przedszkole 
naprawdę tętni życiem i pozytywną energią. Mój 
pobyt w „Leśnym Zakątku” był tylko krótką 
przygodą pełną wielu niezapomnianych wrażeń. 
Wchodząc do tego miejsca nie byłam przygotowana 
na tak ogromny zastrzyk energii. Ogromna ilość 
różnych imprez i wycieczek organizowanych dla 
dzieci pobudzająca ich poznawczą ciekawość, piknik 
rodzinny przygotowany z wielkim rozmachem. 
Funkcjonowanie dzieci na „Zielonym Przedszkolu” 
pokazało, jak odważne i mądre dzieciaki pójdą za 
chwilę do szkoły. Jestem spokojna o iskierkowych i 
rumiankowych absolwentów i z radością wspominać 
będę ten wyjazd.  

„Leśny Zakątek” to ludzie mali i duzi. To 
przedszkole, to Pani Dyrektor- wulkan energii i 
ciekawych pomysłów. Połączenie jej kreatywności z 
pracowitością kadry pedagogicznej i otwartością na 
współpracę  rodziców daje piorunujący efekt. Tego nie 
da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. I za ten rok 

pracy, cudownych przeżyć, wrażeń, uśmiechów, 
serdeczności DZIĘKUJĘ! 

Z pozdrowieniami, 
psycholog przedszkolny 
Agnieszka Rydzewska 
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