GAZETKA PRZEDSZKOLNA

Z okazji Dnia Chłopaka,
wszystkim Chłopcom tym
małym i tym większym
życzymy wszystkiego co
najlepsze:
mnóstwa radości,
zdrowia, szczęścia i
pomyślności!
Dyrekcja oraz
Pracownicy Piąteczki
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Pokoloruj :)

„Każdy przedszkolak
dobrze wie,
że kiedy 20 września
zbliża się,
od najmłodszego, aż po
starszaka,
wszyscy świętują
Dzień Przedszkolaka."

Zadanie: Połącz kropki oraz pokoloruj małego
przedszkolaka.

Popatrz na niebo – słoneczko świeci,
a do przedszkola wracają dzieci.
Koniec wakacji, witaj przedszkole,
Dzisiaj humory mamy wesołe.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki zachęcamy wszystkie dzieci do
wykonania pracy plastycznej ,,Jesienne drzewo”. Potrzebna będzie wam
farba plakatowa. Na szablonie drzewa odbijcie paluszkami kolorowe
KROPKI, oznaczające kolorowe jesienne listki.

„Jak Gabrysia polubiła przedszkolną zjeżdżalnię”
Na początku mama była wystraszona. Miała zmieniony głos i mocniej niż
zazwyczaj trzymała Gabrysię za rękę. Szybko, trochę za szybko, pomagała
jej zdjąć buty. Potem pocałowała dziewczynkę, westchnęła, niepewnie
uśmiechnęła się i powiedziała:
– Baw się dobrze, kociaczku! – Bo „kociaczku” mama mówiła do Gabrysi
zawsze w chwilach wzruszeń. Potem puściła rękę Gabrysi i delikatnym
ruchem pokierowała dziewczynkę w stronę sali.
Tam młoda pani z włosami podobnymi do włosów Arielki zawołała wesoło:
– Dzień dobry, Gabrysiu!
– Dzień dobry... – odpowiedziała po cichu Gabrysia, zastanawiając się, czy
nie powinna dodać do tego „Arielko”... Doszła jednak do wniosku, że nie,
bo pani nie jest syrenką. Bo przecież nie są w wodzie, dokoła nie ma
rybek... Wygląda raczej na to, że, jak mówiła mama, Gabrysia jest
w przedszkolu, z panią nauczycielką, a zamiast kolorowych rybek widzi tu
gromadkę dzieci. Niektóre bawią się, inne biegają, a znowu inne – płaczą.
Tych jest najwięcej, więc pewnie właśnie one mają rację: Kiedy się jest w
przedszkolu, najlepiej głośno płakać. Gabrysia skrzywiła buzię do
płaczu i poczuła, że naprawdę jest jej bardzo smutno. Nie ma mamy.
Dokoła wszystko nowe, obca sala. Kocyk w misie, latarka i różowy delfin
są w domu. Nie można się przytulić, poświecić latarką albo schować się w
ulubionym kąciku za łóżkiem... Nie pozostaje nic innego, jak zapłakać
„Aaaa!”, a potem jeszcze bardziej; „Aaaa! Ja chcę do mamy!” – i Gabrysia
już prawie głośno zapłakała, ale nagle zjawiła się pani podobna do Arielki.
– Biegnij szybko, Gabrysiu, do kącika zabaw! – zaproponowała rezolutnie.
– Może chciałabyś się pobawić wielkimi klockami? Oj, widzę, że Karolek
pędzi do zjeżdżalni! Chyba będzie tam pierwszy. A może ty będziesz
pierwsza?... Gabrysia oczywiście była pierwsza. Ale drugi, zaraz za nią, był
Karolek. A potem znowu Gabrysia. A kiedy przyszła i Zosia, to byli po
kolei: Gabrysia, Karolek i Zosia. Żal było przestać zjeżdżać i iść na
śniadanie. Ale i po śniadaniu wolno było wesoło spędzać czas w kąciku

zabaw. Lalki, auta i klocki, piłki do skakania, domek, no i zjeżdżalnia, która
przyciągała jak magnes... Po obiedzie Gabrysia, zmęczona od wrażeń,
rzuciła się w objęcia zdziwionej mamy.
– Widzę, kociaczku, że nareszcie wybawiłaś się za wszystkie czasy! –
Uśmiechnęła się mama, która, jak zawsze to robią dorośli, przyszła odebrać
swoje dziecko po południu. Nie ona jedna zjawiła się po przedszkolaka z
pierwszej grupy. W szatni była już starsza pani i pomagała zapinać guziki
Jackowi, a wysoki pan z brodą wypytywał Zosię:
– No i jak tam, malutka, w pierwszym dniu w przedszkolu?
– Fajnie – odpowiedziała Zosia krótko i na temat.
– I mam nową koleżankę.
– Tak? A jak ma na imię twoja koleżanka? – zapytał tata Zosi. –
Zapomniałam. Ale to ta dziewczynka, co wychodzi z mamą. Pa!
– Pomachała wesoło Zosia do Gabrysi.
– Pobawimy się jutro znowu na zjeżdżalni?
– Tak! – Zadowolona Gabrysia na chwilę przystanęła w drzwiach, puściła
rękę mamy i także pomachała nowej koleżance. Postanowiła, że tej
obietnicy na pewno dotrzyma. Bo lubiła zjeżdżalnię. Lubiła też Zosię. I do
tego wszystkiego – lubiła przedszkole.

