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Zabawolandia 
8 grudnia 2009 dzieci z naszego Przedszkola spędziły czas                
w Zabawolandii. Dzieci powitał Pan Kogut i zaprosiła do zabawy                
w pociąg. Wszystkie dzieci wyruszyły pociągiem po hali sportowej 
oglądając jakie atrakcje  przed Nimi. Przedszkolaki podzielono              
na grupy: część bawiła się skacząc na dmuchanym zamku, inne 
skakały na trampolinie, a jeszcze inne brały udział w różnych 
zawodach i zabawach ruchowych. Były też wspólne tańce i pląsy. Na 
zakończenie odwiedził dzieci Mikołaj; wspólnie tańczono, śpiewano 
kolędy. Oczywiści Święty Mikołaj nie zapomniał o prezentach: 
wręczył słodkości i balony. Dzieci pełne radości wróciły do przedszkola. 

 
Podsumowanie programu „Co warto jeść?”  - 

wspólne ucztowanie 
17 grudnia 2009 r. rodzice z grupy Bratków  uczestniczyli we wspólnym 
ucztowaniu. Celem spotkania było utrwalenie przez dzieci wiedzy             
i umiejętności  zdobytych podczas realizacji programu „Co warto jeść?" 
oraz wykorzystanie ich w praktyce. A także czerpanie radości ze 
wspólnej zabawy z rodzicami i spożywanie własnoręcznie 
przyrządzonych potraw. 
 

GŁOSY RODZICÓW… 

 
WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE  
„Papierowe ozdoby choinkowe Podlasia”  

11.XII. 2009 
Już trzeci rok spotykamy się z dziećmi i rodzicami na warsztatach bożonarodzeniowych. Spotkania cieszą się 
dużym uznaniem    i  zainteresowaniem. Tegoroczne propozycje pochodzą z Podlasia.  
„Wspaniały pomysł na integrację dzieci, rodziców i pań nauczycielek! Przemiła atmosfera                 
i nawiązanie do polskiej tradycji sprawiła, ze tym wesołym akcentem powoli weszliśmy w nastrój 
świąt”. Joanna – mama Leona grupy II 
„Bardzo fajnie się bawiliśmy  i dziękujemy bardzo za możliwość nauki robienia bardzo ładnych 
ozdób świątecznych”. Katarzyna Zajkowska – mama Kamila z grupy III 
„Bardzo fajną zorganizowano nam zabawę. Przez chwilę dorośli mogli poczuć 
się jak dzieci”. Barbara – mama Gabrysi z grupy III 
„Bardzo miła zabawa”. Aneta  – mama Szymona z grupy I 
„Dziękujemy ślicznie za świetną, jak na każdych warsztatach zabawę. Prosimy 
o następne”. Lucyna– mama Marka z grupy II 
„Było super” Dorota Szczęsnowicz – mama Tomka z grupy I 
„Było wesoło, kolorowo i sympatycznie”. Joanna – mama Sebastiana z grupy III 
„Dziękujemy z fajne warsztaty”. Albert – tato Natalki z grupy III 
„Od dziś nasze choineczki będą wesołe i kolorowe”. Katarzyna – mama Wiktorii z grupy II 
„Dziękujemy za wspaniałą zabawę”. Marek – tato Maćka z grupy II 
 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
Niech w Nowym Roku świat będzie dla Was pełen  
ciepła, radości, przyjaciół, a w Waszych domach  
niech nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia.  

Wychowankom i ich Rodzicom na cały Nowy Rok  
życzymy dużo optymizmu,  

wiary w siebie, spełnienia marzeń oraz dużo uśmiechu i pogody ducha 
życzy Dyrekcja Przedszkola nr 5 w Sokółce wraz z pracownikami 
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