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GŁOSY RODZICÓW
JAK SPĘDZAĆ CZAS NA POWIETRZU Z DZIECKIEM ZIMĄ?
Wspólnie z dziećmi lubię zimą i nie tylko, spędzać
czas na pobliskim dworcu PKP i obserwować
nadjeżdżające i odjeżdżające pociągi. Pomiędzy
jednym, a drugim przyjazdem i odjazdem, w lesie
obok dworca korzystamy z uroków zimy i
organizujemy wyścigi na sankach. Po tych
przygodach wracamy do domu na gorące kakao.
Mateusz Witkowski - tata Łucji z Gr. V
Rys. Nicole Mazurek Gr. V

Zimą na spacer zdrowo wyjść, choć mróz duży lubi przyjść.
Najczęściej pieszo, czasem na sankach, największa frajda lepić bałwanka.
Z mamą i z tatą spędzać czas miło, o to w rodzinie zawsze chodziło.
Ciepłe buty, czapka i szal, dzięki temu spacer będzie długo trwał.
Zbiegamy z górki, mróz szczypie w twarz, a my i tak chodzimy na zabaw plac.
Na zjeżdżalnie czasem za zimno, tym bardziej, że może na niej być ślisko,
Po spacerze na ciepłe kakao pora i nie będzie trzeba iść do doktora.
Marta Szatkowska - mama Michaliny z Gr. IV

Rys. Kacper Hordyński Gr. III

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu jest bardzo
ważne dla zdrowia. Każde dziecko uwielbia biegać
i szaleć na dworze. Gdy przychodzą zimowe dni,
pogoda nie zawsze dopisuje. Wtedy zazwyczaj, po
wyjściu z przedszkola, pędzimy do ciepłego domku.
Jednak nasza rodzinka stawia na ruch na świeżym
powietrzu, nawet zimą. Każdego dnia wychodzimy

Rys. Aleksandra Sutkowy Gr. IV

na spacerek do pobliskiego parku lub lasu, a gdy nie pada jeździmy rowerkami.
Natomiast na weekend wyjeżdżamy na wieś do babci. Tam dzieciaki szaleją do woli
na domowym placu zabaw i biegają z pieskiem.
Agnieszka Korejba - mama Adasia z Gr. I i Julii z Gr. III
3

Okres zimowy to najciekawszy, ale również najtrudniejszy
czas dla dzieci na świeżym powietrzu. Na samym
początku musimy pamiętać o odpowiednim ubraniu.
Czapka, rękawiczki, ciepła kurtka to podstawa. Jeżeli
zimowa aura dopisuje to mamy wiele możliwości. Lepimy
bałwana, jeździmy na sankach, spacerujemy po lesie, czy
robimy walkę na śnieżki. Sprawa komplikuje się, kiedy
Rys. Magdalena Piasecka Gr. V
zima wygląda jak te z ostatnich lat. Gdy za oknem
widzimy padający deszcz i wiejący wiatr pozostają łyżwy na miejskim lodowisku.
Paweł Włodarski - tata Witka z Gr. II

Zima jest porą roku podczas której panują niesprzyjające
warunki atmosferyczne. Nie oznacza to jednak, że nie
możemy wtedy aktywnie spędzić czasu. Jeśli tylko
spadnie śnieg należy go wykorzystać do różnego typu
zabaw. Od rzucania się śnieżkami, przez lepienie
bałwanów czy zimowych fortów aż po jazdę na sankach.
Są świetną okazją do spędzenia czasu z dzieckiem.
Takie aktywności przypadną do gustu zarówno
najmłodszym przedszkolakom jak i rodzicom i pozwolą
Rys. Kacper Ochimowski Gr. V
na chwilowy powrót do czasów dzieciństwa.
Nawet jeżeli śnieg nie dopisze, ale temperatura będzie niska, to wciąż można
zorganizować dziecku ciekawy dzień. Na pierwszym miejscu warto wspomnieć
o wszelkiego typu wycieczkach, które są doskonałą okazją do poznania przez dziecko
otaczającego go świata. Warto wybrać się do parku czy chociażby na plac zabaw lub
spacer po okolicznym lesie.
Jacek Goluch - tata Oliwii z Gr. IV

Bierzemy ciepłe kurtki, szalik i czapki oraz rękawiczki.
Jeździmy na sankach, lepimy bałwany i spacerujemy.
Czasem wybieramy się do babci na wieś i pomagamy
odśnieżać podwórko. W okresie świątecznym, z dziadkiem,
zakładamy oświetlenie na choince w ogrodzie i po
wigilijnej kolacji czekamy nas Świętego Mikołaja, który
przynosi prezenty wszystkim dzieciom.
Mariusz Frelichowski – tata Aleksandra z Gr. V
Rys. Agata Heinowska Gr. III
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TWÓRCZOŚĆ NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

MOJA ULUBIONA ZABAWKA
To zagadka. Czy zgadniecie?
Cztery łapy, kolorów więcej niż na kwiecie.
Długie uszy, tęcza to jego żona,
Tak! To chodzi o psa POMPONA!
Arkadiusz Klepaczewski z córką Zuzią z Gr. III
Rys. Zuzanna Klepaczewska Gr. III

Pociąg, pociąg elektryczny
Bardzo, bardzo szybki.
Pędzi, pędzi ta maszyna!
Nikt i nic jej nie zatrzyma!
Monika Wojtczak z synem Antonim z Gr. IV
Rys. Antoni Wojtczak Gr. IV

Mój potworek , mój kochany
To jest prezent od mej mamy,
Wszystkie nocki z nim przespałam,
do przedszkola zabierałam!
Anna Bruszyńska z córką Mają z Gr. I

Rys. Maja Bruszczyńska Gr. I

Rys. Marcel Kosowski Gr. IV
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Miki układa lego,
I jest dumny z tego.
Składa auta, samoloty,
I czasami też roboty!
Anna i Mariusz Frelichowscy z synem Mikołajem z Gr. I

Rys. Aleksander Frelichowski Gr. V

Zabawnych dinozaurów mam wiele.
Są to moi najlepsi przyjaciele.
To z nimi super zabawa.
Potwierdzą to Mama i Tata.
Leon Wnuk - Lipiński z Gr. IV z siostrą Olgą

Rys. Leon Wnuk- Lipiński z bratem Olafem

Misiu mój kokardkę ma.
I codziennie z nim chodzę spać.
Jest tu ze mną całą noc,
Gdy rano wstaję zabieram go!
Sandra Kałamaja z córką Julią Peplińską z Gr. II

Rys. Julia Peplińska Gr. II

Jestem Dorianek co ma sześć latek
i mam przyjaciela o imieniu Szczerbatek.
To smok co po niebie lata,
gdy ląduje na ziemi to mi zawsze pomaga.
Wierny, oddany i zawsze kochany,
mój smok Szerbatek przyjaciel skrzydlaty.
Agnieszka Dora z synem Dorianem z Gr. V

Rys. Dorian Dora Gr. V
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MARZENIA DZIECI
CO ZMIENIŁBYM, GDYBYM MIAŁ CZARODZIEJSKĄ RÓŻCZKĘ?

Zmieniłabym pory roku tak, by
cały czas było lato. Mogłabym
wtedy codziennie wychodzić na
dwór i bawić się z siostrą Karoliną.
Ubierałabym się w krótki rękaw.
Wyjeżdżałabym z rodzicami nad
jezioro.
Agata Heinowska z Gr. III

Rys. Barbara Rogalska Gr. III

Chciałbym, żeby na świecie nie
było wojen, ludzie się nie bili, tylko
się lubili. Dzielili się między sobą
tym co mają. I żeby byli szczęśliwi.
Miłosz Wysmoliński Gr. IV

Rys. Patrycja Lewandowska Gr. II

Zaczarowałbym dzieci, żeby były
grzeczne. Nie robiły krzywdy
innym dzieciom i słuchały
dorosłych.
Stanisław Wiliński Gr. V

Rys. Anna Sobolak Gr. III

Gdybym miał zaczarowaną różdżkę,
to uczyniłbym przystanki
autobusowe i tramwajowe cieplejsze
zimą. Nie trzeba by wtedy marznąć
czekając na autobus.
Kacper Dąbrowski Gr. III
Rys. Jagoda Włodarczak Gr. I
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Sprawiłabym, że dzieci, które
mieszkają w domach dziecka
znalazły nowy dom i rodziców.
Miały dużo jedzenia, a nowi
rodzice byli dla nich dobrzy i już
nigdy nie były smutne.
Maja Wilk Gr. IV

Rys. Maja Wilk Gr. IV

Za pomocą czarodziejskiej
różdżki sprawiłabym, że nikt z
ludzi by nie umierał. Mogłabym
wtedy mieszkać ze swoimi
babciami i dziadkami.
Basia Rogalska Gr. III

Rys. Zuzanna Klepaczewska Gr. III

Moim marzeniem jest, aby
różdżka wyczarowała śnieg.
Mikołaj przyjechałby na swoich
saniach, a ja mógłbym
pogłaskać renifera. Może
zabrałby mnie na przejażdżkę.
Marcel Kosowski Gr. IV

Rys. Marcel Kosowski Gr. IV

Gdybym miał czarodziejską
różdżkę, zrobiłbym takie specjalne
roboty, żeby rodzice nie musieli
sprzątać. Mieliby wtedy więcej
czasu dla swoich dzieci.
Bartek Kuś Gr. V

Rys. Bartek Kuś Gr. V
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PRAKTYCZNE RADY
RODZICÓW
Jak oszczędzam
energię w domu?
W naszym domu energię oszczędza się na kilka sposobów. Po
pierwsze we wszystkich pomieszczeniach żarówki są ledowe ,
gasimy światło po wyjściu z pomieszczenia. Po drugie posiadamy
energooszczędne sprzęty AGD/ RTV jak np. lodówka, pralka,
odkurzacz, telewizor. Nie zostawiamy niepotrzebnych listew,
ładowarek podłączonych do prądu. Brudne naczynia myjemy w
zmywarce po zapełnieniu całej. Włosy suszymy w sposób
naturalny. Preferujemy także spacery i pojazdy poruszane siłom
mięśni: rowery, hulajnogi deskorolki i rolki, a nie elektryczne
zamienniki.
Monika Dębińska- mama Mai z Gr. IV

Rys. Maja Dębińska Gr. IV

Rys. Lena Brzykcy Gr. IV

Każdy z nas stara się jak najlepiej zadbać o domowe finanse. Co więcej,
wraz z naszymi dziećmi staramy się dbać o środowisko. Każdy z nas
chce naszą planetę Ziemię zostawić swoim potomkom w miarę
możliwości jak najczystszą. I dlatego w naszym domu tata Tomek
wymienił wszystkie żarówki na energooszczędne. Wody zużywamy
tyle, ile jej potrzebujemy. Pralka z brudnymi rzeczami jest nastawiona
tylko wtedy, kiedy mamy komplet ubrań do prania. Zmywarka
włączana jest wieczorem, gdy uzbieramy naczynia po całym dniu.
Termostaty w grzejnikach w naszym domu są nastawione tak iż
regulują temperaturę. Włączają się wtedy gdy jesteśmy w domu, a
wyłączają się kiedy nas nie ma. I na koniec, złota zasada – gasimy
światło kiedy wychodzimy z pomieszczenia.
Izabela Kowalik – mama Mikołaja z Gr. IV

W naszym domu energię oszczędzamy gdy:
1) Gasimy światło w pomieszczeniach kiedy jest niepotrzebne.
2) Wyłączamy telewizor, radio, komputer jeżeli ich nie używamy.
3) Wymieniamy źródła światła w domu na nowoczesne
energooszczędne np. LED.
4) Podczas używania czajnika elektrycznego staramy się nalewać
potrzebną ilość wody, aby skrócić czas gotowania.
5) Używamy urządzeń w domu w trybie ECO (np. zmywarka,
pralka).
6) Nie wkładamy do lodówki oraz zamrażarki ciepłych produktów
7) Oczyszczamy z lodu zamrażarkę - więcej lodu na ścianach
zamrażarki to większe zużycie prądu
8) Odłączamy z gniazdek niepodłączone do telefonów, laptopów i
tabletów ładowarki
Karol Szczepaniak- tata Jakuba z Gr. III
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Rys. Karolina Fidik Gr. IV

Nasza rodzina oszczędza energię przez używanie listew
zasilających z wyłącznikiem, gotowanie potrzebnej ilości wody
w czajniku, przy otwartym oknie mamy wyłączony kaloryfer.
Oprócz tego jeśli prasuję, to większą ilość rzeczy za jednym
razem, pralkę wstawiam dopiero jak jest pełna. Poza tym
używamy tylko i wyłącznie żarówek energooszczędnych.
Justyna Roszczyn- mama Samanty z Gr. II
Rys. Michalina Stuczyńska Gr. II

Rys. Maja Wilk Gr. IV

W naszym domu oszczędzamy energię poprzez:
 używanie żarówek energooszczędnych
 gaszenie światła kiedy nie jest potrzebne
 zawsze wstawiamy pełna pralkę lub zmywarkę
 większość sprzętów AGD wymieniliśmy na te z
oznaczeniami bio lub eko czyli te energooszczędne
 wyciągamy kable z gniazdek kiedy już nie są nam
potrzebne
 w czajniku gotujemy tyle wody ile potrzebujemy
 na krótko otwieramy lodówkę
 jednorazowo prasujemy większa ilość ubrań
 kiedy wyjeżdżamy na dłużej większość rzeczy
odłączamy od zasilania
 w domku letniskowym planujemy założyć panele
fotowoltaiczne
Agata Kułakowska - mama Leonarda z Gr. II

W naszym domu istnieje kilka sposobów na oszczędzanie energii, jednym z nich jest wyłączanie
oświetlenia w pomieszczeniach, w których aktualnie nie przebywamy. Kolejny przykład to wyłączanie
sprzętów elektronicznych kiedy jesteśmy zajęci jakąś inną czynnością. Staramy się również pamiętać o
odłączaniu ładowarek od telefonów i tabletu, urządzenia te niepotrzebnie zużywania prąd i nagrzewają
się, co może być również niebezpieczne.
Alina Bielska mama Jakuba Golenia z Gr. III

Rys. Aleksandra Sobolak Gr. II

Jest kilka dobrze znanych sposobów, które pomogą nam ograniczyć zużycie prądu, ale trzeba je
stosować. Najwięcej prądu pobierają urządzenia do ogrzania pomieszczeń oraz wody. Jeżeli z tego
korzystamy, to warto zastanowić się nad instalacją kolektorów heat pipe do ogrzania wody, zamiast
używania bojlera. W dużo mniejszej części za zużycie odpowiada sprzęt RTV i AGD.
Można zmienić oświetlenie na LED-owe, które jest bardzo oszczędne nawet od klasycznej świetlówki,
wyłączać oświetlenie w pomieszczeniach, gdzie nas nie ma, można też docelowo zakupić
pralkę/zmywarkę z klasą A++ i dbać o to, by była w pełni załadowana. Można również wyłączać
sprzęt z opcji stand-by, gdy wybieramy się na wakacje. Duże znaczenie ma tez regulacja chłodzenia w
lodówce, tym bardziej, że działa ona 24/h. Przy mniejszej ilości produktów nie ma sensu załączać
max. chłodzenia. Warto też dbać, by zamrażalnik nie było zbyt oblodzony, gdyż to właśnie on bierze
najwięcej energii elektrycznej.
Tomasz Włodarczak- tata Jagody z Gr. I
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OZDOBY CHOINKOWE MOJEGO DZIECIŃSTWA
Dużymi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Z perspektywy minionego czasu z sentymentem wspominam święta z
dziecięcych lat. Nie było przepychu i zalewu mnóstwem towarów jak
teraz ,,od koloru do wyboru". Były za to piękne szklane, kolorowe
bombki, o które się dbało z pietyzmem. Jeżeli się któraś zbiła, zbierało
się ją na starą gazetę, składało ją na pół i wałkiem do ciasta się
,,mieliło". Uzyskany ,,brokat" wykorzystywany był do robienia ozdób
choinkowych. Z siostrą z tektury wycinałyśmy różnej wielkości
kółka, kwadraty, czapeczki itp. Smarowałyśmy klejem,
obsypywałyśmy ,,brokatem” drzewko. No i oczywiście u góry
robiłyśmy dziurkę przeciągało się sznurek i płaska bombka gotowa.
Na choinkę wieszało się też ,,oszukane cukierki".
Rys. Sara Wąsikowska Gr. II
Brało się ładne papierki po cukierkach, wkładało się do środka ścinki lub małe orzeszki, zawijało jak
cukierek. U góry sznurek i wieszało się na drzewko. No i oczywiście samodzielnie zrobiony długi i
kolorowy łańcuch, który oplatał choinkę. Sztuczny śnieg zastępowała wata. Robiło się małe
,,kłaczki", które dmuchało się na choinkę. Zamiast lampek elektrycznych były prawdziwe małe
świeczuszki w ,,żabkach" przyczepione do gałązek choinkowych. Pięknie migotały, ale trzeba było
uważać, żeby nie było pożaru. Mnie to spotkało, gdy miałam ,,naście" lat.
Mariola Tworek - babcia Adriana Bilskiego z Gr. I.
Ozdoby choinkowe mojego dzieciństwa to przede wszystkim
łańcuchy z kolorowego papieru oraz wycinane gwiazdki czy
aniołki i ptaszki z tektury, na które naklejało się pazłotko.
Na choinkę zawieszało się też cukierki w świecących
różnokolorowych papierkach: niebieskie, złote, czerwone,
srebrne. Na choince pojawiały się także orzechy zawijane w
papierki. Także małe jabłuszka, najlepiej czerwone. Bombki
były oczywiście tłukące, zatem rodzice wieszali je na wyższe
gałązki. Jak ktoś miał babcię, która umiała szydełkować i
zrobiła coś z białej nici, np. aniołka, to taka ozdoba również
zdobiła choinkę.
Danuta Walczak - babcia Agaty Heinowskiej z Gr. III

Rys. Aleksandra Sutkowy Gr. IV

Rys. Maria Czerwińska Gr. II, Malwina Turek Gr. V
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Będąc małą dziewczynką bardzo czekałam na Święta Bożego
Narodzenia. Razem z moimi braćmi robiliśmy łańcuszki i gwiazdki
z kolorowego papieru, ozdoby ze słomy, Mikołajki z wydmuszek.
Oprócz tego na choince musiały być także słodkości:
własnoręcznie robione pierniczki, orzechy, jabłka oraz cukierki.
Świąteczne drzewko było kolorowe od bombek i różnych ozdób.
Stroiliśmy też kuleczkami z waty, które przypominały śnieg.
Choinkę rozświetlało światło świeczek woskowych, z których
bardzo kapało. W całym mieszkaniu roznosił się zapach świeżej
choinki. Potem czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę na niebie i na
gwiazdora, który przynosił skromne prezenty. Tak bardzo tęsknię
za tamtymi czasami...
Małgorzata Adamczyk - babcia Lenki Babicz z Gr. III
Rys. Franciszek Kiełb Gr. IV

Rys. Julia Ługowska , Maja Rydelska z Gr. III

Rys. Martyna Witkowska Gr. III

Dawniej w moim rodzinnym domu na wsi ozdoby choinkowe
wykonywaliśmy sami. Ozdabialiśmy drzewko czerwonymi jabłkami,
piernikami oraz kolorowymi cukierkami w kształcie sopelków. Cukierki te
robiliśmy z masy krówkowej wymieszanej z sokiem buraczanym lub
marchewkowym. Buraki barwiły te słodkie sople na kolor czerwony,
a marchew na pomarańczowy. Ponadto wieszaliśmy na gałązkach łańcuchy,
które powstały z połączenia kolorowych papierowych kółek. Poszarpana
wata rozrzucona na choince wyglądała jak śnieg. Najtrudniejsze do
wykonania były aniołki z bibuły oraz wisiorki na nitce ze słomy i kokardek
utworzonych ze związanej papierowej harmonijki. Najważniejsze miejsce na
czubku choinki zajmowała gwiazda. Wycinaliśmy ją z tektury i ozdabialiśmy
pokruszoną bombką. Nie mogło też zabraknąć symbolicznych światełek,

ale w naszym domu choinka świeciła się tylko podczas Wigilii ze względu na ryzyko pożaru. Bowiem
tym, co rozświetlało nasze drzewko świąteczne były prawdziwe świeczki umocowanie za pomocą
specjalnych klipsów.
Krystyna Maślińska - babcia Brunona z Gr. IV
Na choince z mojego dzieciństwa wieszano własnej roboty ozdoby
z papieru : koszyczki, ptaszki, dużo aniołków zrobionych z bibuły.
Główki aniołków kupowano gotowe w sklepach. Wieszano
własnoręcznie zrobione sople z celofanu, cukierki, orzechy włoskie
malowane na złoty kolor, jabłuszka i pierniczki.
Nie było wówczas lampek choinkowych i w specjalne uchwyty wkładano
świeczki,które zapalano w Wigilię. Palące się świeczki mogły
spowodować pożar. Tak też się stało w moim rodzinnym domu. Jednak
szybka interwencja nie doprowadziła do tragedii. Słodkości z choinki nie
mogły być zjadane bez zgody rodziców. Kiedy ja usiłowałam sama
zerwać cukierka, choinka przewróciła się i na szczęście zbiła się tylko
jedna bombka.

Rys. Oliwia Górska Gr. V

Bogusława Bukietyńska-Marczak- babcia Antosia z Gr. V i Krzysia z Gr. I
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POCZYTAJMY RAZEM
było cicho i spokojnie.

W

Mama mieszała łyżką w
. Kończyła barszcz
w
.
ubrały
na wigilię.
Tata nakrył

.

Widać już

powiedziała mama, trzymając w ręce opłatek.
W oddali słychać było
zbliżał się do

To

.

podeszły do

Gdy
znalazły

.

. Bardzo się ucieszyły.

Rys. Wiktor Krawczyk, Kuba Poniecki, Agata Zabłotna, Miłosz Wysmoliński, Oliwia Goluch,
Michalina Szatkowska, Leon Wnuk- Lipiński, Tymon Przedborski, Jan Grochowski - Gr. IV
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Rys. Anna Sobolak Gr. III

Rys. Maja Zielińska Gr. III

Rodzicom, Dzieciom oraz naszym Sympatykom życzymy
by Święta spokój Wam przyniosły,
a radość chodziła za Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu
by starczyło na cały Nowy Rok.
Dyrektor, Pracownicy i Dzieci z Przedszkola Nr 16

Rys. Hanna Stalmierska Gr. IV,

Krzysztof Oleszczyk Gr. III

85 NUMER GAZETKI ZREDAGOWAŁY PANIE:
Izabela Piekara, Elżbieta Gierszewska, Elżbieta Sergot (korekta)
wraz z Rodzicami, Babciami i Dziećmi
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