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Drodzy Rodzice! 

Serdecznie witamy czytelników naszej 
gazetki przedszkolnej                                 
w NOWYM ROKU 2019. 

Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju, radości, miłości oraz 
realizacji najskrytszych marzeń. 
Niech cały składa się z sukcesów  

i niezapomnianych chwil. 
 Wszystkiego dobrego! 

Życzy Dyrekcja i pracownicy 
 ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO 

                                          W WIĘKSZYCACH. 
 

Nowinki Przedszkolne 



WIERSZYKI LOGOPEDYCZNE 

Wypłoszone Myszki 
Szy-szy,szy-szy, szybko mysz, 

Oszy-oszy, kot wypłoszy. 
Usz-usz,usz-usz-usz, 

i po myszach kurz 
mamy tylko już. 

 

Kaczka i Paczka  

Kaczka pcha ochoczo taczkę, 
 Bo ma na niej wielką paczkę.  

Ma w niej mleczko? Niekoniecznie. 
Kaczka lubi mleczko, lecz nie 

 kupowała w paczkach mleczka  
tylko w buteleczkach.  

 
Ochota na czekoladę 

Cze-cze, cze-cze, czekolada, 
Janek czekoladę jada. 
Oczo-oczo, oczo-oczo, 
i ja jadam ją ochoczo ! 

Ecze-ecze-ecze, ecze-ecze-ecze, 
lubię czekoladę, lecz 

jem jej mały kawałeczek 
lub piję kubeczek. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie 
ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie. 

 Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach 
niedozwolonych. 

 Bądźmy widoczni na drodze. 
 Nie strącajmy zwisających z dachów sopli. 
 Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu. 
 Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na 

dworze. 
 W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, 

dbajmy o aktywność fizyczną. 
 Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny. 
 Unikajmy kontaktu z osobami chorymi. 
 W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do 

lekarza. 
 

 

 

 

 



 

Już  niedługo rozpoczną się w naszym województwie ferie 
zimowe. Będą trwały od 28  stycznia do 11 lutego. To dla dzieci i 
młodzieży upragniony czas wypoczynku. Aby był on bezpieczny 
prosimy zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców o rozwagę, 

by uniknąć zagrożeń, jakie mogą się pojawić w czasie zimowych 
zabaw na śniegu i lodzie. 

 

 

 

 
 

 Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników 
wodnych. 

 W czasie zjeżdżania zachowajmy bezpieczną odległość 
między sankami. 

 Nie doczepiajmy sanek do samochodu. 
 Rzucając się śnieżkami nie łączmy miękkiego śniegu z 

kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz 
drugiej osoby. 

 Nie rzucajmy śnieżkami w nadjeżdżające samochód 
 

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?  

ZAJMOWALIŚMY SIĘ TAKIMI TEMATAMI JAK: 

5 tydzień – Dary jesieni (głoska A jak aparat) 
6 tydzień –Dbamy o zdrowie ( liczba 2) 

7 tydzień –Jesienią w parku i lesie ( głoska I jak igła) 
8 tydzień – zabawy na jesienne wieczory (głoska E jak ekran)  

9 tydzień – Listopadowe wspomnienia (głoska M jak mapa, liczba 3) 
10 tydzień –Jesienna pogoda ( głoska T jak termometr) 

11tydzień – Zwierzęta domowe (głoska D jak deska, liczba 4 ) 
12 tydzień –Zimno, coraz zimniej (głoska B jak buty, liczba 5) 

13 tydzień –Grudniowe życzenia (głoska K jak koperta, liczba 6) 
14tydzień – Kim  będę, gdy dorosnę? (głoska R jak rysunek) 
15 tydzień – Święta za pasem (głoska L jak lalka, Liczna 7) 

16 tydzień –Świąteczne tradycje. 
 

CO SIĘ U NAS WYDARZYŁO :  
 

OSTATNIE PROMYKI SŁOŃCA 

 

Aby czas zimowego wypoczynku dostarczył 
radosnych i niezapomnianych 

wrażeń, pamiętajmy o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa: 

 



 
10.10 GMINNY FESTIWAL PIOSENKI JESIENNEJ 

 

12.10 DZIEŃ EDUJACJI NARODOWEJ 

 

20.12 DZIEŃ ZIMY 

 
 

21.12 WIGILIA 

 



 
20.12 JASEŁAKA  

 
 
 
 
 
 
 
 

19.10 DZIEŃ DYNI 

 

07.11 SPEKTAKL „CO W TRAWIE PISZCZY” 

 
 

 



UDZIAŁA W PROJEKCIE „PIĘKNA  NASZA POLSKA CAŁA” 
                                                   08.11 
100 LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

 

 

 

04.12 MIKOŁAJKI W GOKU „TELEFON DO MIKOŁAJA” 

 
 

06.12 MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU 
 

 



                           29.11 ANDRZEJKI 

 
 
 
 

 
 
 

14.11 UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE TAŃCA I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

 
 

16.11 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NA NAJCIEKAWSZY BUKIET 
JESIENNY” LEKCJA POKAZOWA DLA RODZICÓW 

 



23.11 UDZIAŁ W WYDARZENIU „PODZIEL SIĘ ŻYCIEM”- ZAJĘCIA Z 
PIERWSZEJ POMOCY

 

25.11 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        


