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KOLOROWY TYDZIEŃ 
"Kiedyś tęcza zeszła z nieba pomalować świat i od 

tamtej właśnie pory poznajemy jej kolory" 
Od 26 do 30 października obchodziliśmy dni aktywności przedszkola. 
Dzieci w każdy dzień tygodnia ubrane były w odpowiadający mu kolor: 
poniedziałek- zielony, wtorek – żółty, środa- biały, czwartek- niebieski, 
piątek – czerwony. W ostatni dzień odbyła się tez wielka uroczystość 
„Pasowanie na przedszkolaka”, którą przygotowała Małgorzata Dębko.  
 

GŁOSY RODZICÓW… 
 

„Obchodzenie urodzin Kubusia Puchatka to fajny pomysł, powód do świetnej, wspólnej zabawy z dziećmi” 
                                                                                                     Agnieszka Bagan - mama Juli z grupy II 
„Urodziny Kubusia Puchatka bardzo mi się podobały, jest to fajna impreza, dzieci fajnie się bawiły. Tort 
był pyszny, oby więcej takich uroczystości”                                 Edyta Jelska- mama Bianki z grupy III 
„Urodziny Kubusia Puchatka- ulubieńca wszystkich dzieci to idealna okazja aby przekonać się ile troski i ciepła 
wkładają pracownicy przedszkola w edukację naszych pociech. Wesołe, pląsające dzieci to zapewne dla każdego 
rodzica niezwykle przyjemny widok tym bardziej, iż święto pluszaka było okazją do nauki języka angielskiego. 
Kolejna niespodzianką naszym dzieciom był poczęstunek słodkim, przepysznym i kolorowym urodzinowym tortem, 
którego nie zabrakło dla żadnego młodego człowieczka, uśmiechnięte, rozbrykane i usmarowane słodkim kremem  
z tortu buzie to doskonały dowód na to, iż takie inicjatywy to wspaniały pomysł” 

                                             Katarzyna Paszko – mama Wiktorii z grupy II 
„Pomysł kolorowego tygodnia- to nie tylko atrakcja dzieciom ale też 
możliwość poznania kolorów i związanych z tym przedmiotów, a pasowanie 
na przedszkolaka to nie tylko wielkie przeżycie dla dzieci, ale również dla nas 
rodziców. Należy tu pogratulować paniom za trud jaki włożyły                       
w przygotowanie tej uroczystości, a w szczególności naszym małym 
przedszkolakom. Myślę, że nasze przedszkole wywiązuje się ze swojej roli- 
zarówno bawi i uczy i za to serdecznie dziękujemy.” 
                                                Agnieszka Puszko-mama Kacperka z grupy I   

„Moim zdaniem kolorowy tydzień to znakomity sposób na poznawanie przez dzieci kolorów i rzeczy związanych           
z daną barwą. Ubranie dziecka w odpowiednim kolorze w prosty sposób pozwoliło mu na odnalezienie szukanego 
koloru w swoim stroju i dostarczyło wiele emocji i zabawy. To świetny pomysł, w 100% popieram takie działania. 
Dołożyłam wszelkich starań, aby mój synek każdego dnia maił „coś” w odpowiednim kolorze. Z wielka 
przyjemnością wzięłam udział w uroczystości jaką było pasowanie na przedszkolaka. Miło było zobaczyć nasze 
maluszki jak przejęte składały przysięgę, przekraczały drzwi między domem a przedszkolem a następnie przez panią 
Dyrektor były pasowane na przedszkolaków pięknym ołówkiem. Dzieci na zakończenie otrzymały piękne czapki           
i dyplomy, które świadczą o tym, że stały się oficjalnymi członkami społeczności przedszkolnej. Bardzo dziękuję 
pani Dyrektor i wszystkim paniom za trud jaki włożyły w przygotowanie naszych pociech do pierwszej i tak 
wspaniałej uroczystości”              Joanna Czarnowicz – mama Mateuszka z grupy I 
„Pasowanie to była uroczystość zapadająca w pamięci. Wszystkie dzieci wyglądały pięknie i słodziutko. Z dumą             
i wzruszeniem patrzyłam na swoją córeczkę Olę, która wspólnie z grupą recytowała, śpiewała, ślubowała, a potem 
„pchała się”, aby przekroczyć magiczne drzwi przedszkola. Najbardziej jednak zapamiętała „dotknięcie ołówkiem 
przez Panią Dyrektor”. Wyrazy podziwu Paniom uczącym i opiekującym się dziećmi, że potrafią opanować nasze 
SREBERKA!                                                                                         Anna Dziewiątkowska- mama Oli z grupy II 
„Myślę, że pomysł zorganizowania „Kolorowego tygodnia” był bardzo ciekawy. Dla najmłodszych okazał się 
wspaniałym sposobem na naukę kolorów, dla tych starszych, na utrwalenie wiedzy. Podczas tego tygodnia wiele się 
nauczyły, a przy okazji wspaniale się bawiły. Najbardziej emocjonującym dniem był bez wątpienia dzień czerwony, 
kiedy to odbyło się Pasowanie na przedszkolaka. Pierwszy występ przed rodzicami oraz koleżankami i kolegami           
z przedszkola jak i sam moment pasowania były dla naszych dzieci wielkim przeżyciem. Nam rodzicom te chwile 
dostarczyły mnóstwo radości i niezapomnianych wrażeń.”   Izabela Puszko- mama Oliwki z grupy II 

DRODZY RODZICE! 
ZAPRASZAMY DO WYPOWIEDZI NA TEMAT NASZYCH UROCZYSTOŚCI, WYCIECZEK 

ITP. NA FORUM INTERNETOWYM NASZEGO PRZEDSZKOLA 
www.przedszkole5.sokolka.blizej.info 

ZA WSZELKIE KOMENTARZE I OPINIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 
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