
Kubusiowo 
Zima 

 
Zima, zima, zima, 

pada pada śnieg. 

Jadę, jadę w świat sankami. 

Sanki dzwonią dzwoneczkami: 

dzyń dzyń dzyń, 

dzyń dzyń dzyń… 

 



GUMISIE 
Bal karnawałowy 

W karnawale – wszędzie bale! Podobnie było też i w naszym przedszkolu. 

Rodzice przygotowali swoim pociechom wyjątkowe przebrania, a prowadzący 

zabawę animatorzy zadbali o okolicznościową muzykę i wesołe konkursy. 

Wszyscy doskonale się bawili. 

 

Co słychać u Gumisiów? 

Gumisie codziennie bawią się, a przez zabawę uczą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINOZAURY 

W marcu rozmawialiśmy o Dinozaurach… 

 

 

 

 
 

 

 
  



Nasze przedszkole odwiedziła autorka książek dla dzieci – pani Barbara 

Ciemska, która poprowadziła z nami zajęcia związane z dobrym wychowaniem 

i pomaganiem młodszym oraz starszym. Słuchaliśmy jednej z książek pani 

Ciemskiej, a na zakończenie spotkania dostaliśmy książki z autografami autorki.  

 

 

 
 

 

 
  



 

Krasnale 
Pieczemy świąteczne pierniczki 

W pierwszym tygodniu grudnia Krasnale zgodnie z przedświąteczną tradycją 

upiekły pyszne pierniczki. Przedszkolaki mieszały składniki, ugniatały  

i wałkowały ciasto, a wszystkim najbardziej podobało się wykrawanie 

świątecznych kształtów – choinek, gwiazdek, bałwanków, aniołków. Później 

słodkie ciasteczka piekły się w przedszkolnej kuchni. Po przedszkolu zaczął 

unosić się wspaniały zapach pieczonych pierniczków, który wprawił wszystkich 

w świąteczny nastrój. Po ostygnięciu, maluchy  dekorowały pierniczki 

różnokolorowymi lukrami i barwnymi posypkami. Przygotowanie ciasteczek 

bardzo się dzieciom podobało. Kolejna porcja wypieków za rok... Zabawa była 

doskonała, a gotowymi wypiekami zostali obdarowani rodzice… 

  



 

Krasnale 
Dzień Czerwony 

14 lutego  w naszej grupie był nie tylko dniem Walentynek, ale 

i „Dniem Czerwonym”. W tym dniu dzieci miały za zadanie 

przyjść ubrane na czerwono, bądź posiadać w swoim ubraniu 

chociaż jeden element w tym kolorze. I tak też się stało! Wszystkie 

przedszkolak i panie wychowawczynie w tym dniu ubrane były na czerwono. 

Maluchy uczestniczyły w tematycznych zabawach ruchowych, dydaktycznych, 

plastycznych i integracyjnych. Nie zabrakło „czerwonych” 

zabaw, konkursów i tańców, a we wszystkich zajęciach 

dominowały serduszka i kolor czerwony. Wspólnie spędzony 

czas w walentynkowym nastroju sprzyjał prowadzeniu 

z dziećmi rozmów na temat uczuć. Na zakończenie Krasnale 

przygotowywały serduszka dla najbliższych. 

   

        
  



STONOGI 
Drodzy czytelnicy Kubusiowa. 

 To znowu my-, Stonogi w zimowej odsłonie. Chcieliśmy podzielić się z wami 

wspomnieniami z przeżytych w przedszkolu chwil.   Grudzień rozpoczął się 

bardzo pracowicie, trzecimi już warsztatami bożonarodzeniowymi, gdzie każdy 

z nas zdobił wianek wiklinowy ozdobiony świątecznymi elementami. 

Wszystkie wianki wyszły nam bardzo oryginalnie. 

 

5 grudnia, jak co miesiąc stonogi wzięły udział w zajęciach Labolo gdzie 

dowiedzieliśmy się jak działa chemiczna stacja przewidywania pogody, a dzień 

później 6 grudnia dzieci z grupy Stonogi uczestniczyły w lekcji bibliotecznej 

pt. Mikołajki. 

 

10 grudnia pojechaliśmy autokarem na przedstawienie teatralne pt. Przygoda 

z Mikołajem 

13 grudnia w przedszkolu było kino sferyczne. Wszystkie grupy mogły 

przenieść się na dno oceanu- pełne kolorowych ryb i innych morskich stworzeń. 

16 grudnia dzieci ze Stonóg przedstawiały swoim bliskim Jasełka. Było moc 

wzruszeń i uśmiechów. 
 

 
 

  



19 grudnia do dzieci z przedszkola przyjechał Mikołaj. Rozdał prezenty i zrobił 

sobie z nami zdjęcia. Później były święta spędzone z bliskimi i Nowy Rok.  

 

 
 

Już drugiego stycznia spotkaliśmy się znowu z profesorkiem Labolkiem i jego 

asystentką, która wytłumaczyła nam tajemnice mieszanin. 

 

4 stycznia w przedszkolu odbył się koncert muzyczny na bębny i sprężyny 

 pt. "Tańcz i skacz",  w którym Stonogi brały również udział. 

 

11 stycznia dzieci z naszej grupy były w bibliotece z grupą Pszczółek na 

spotkaniu z autorką książek dla dzieci panią Elżbietą Bednarczyk. 

Po wysłuchaniu opowieści w życiu pisarki i obejrzeniu slajdów z pięknej 

Australii, gdzie mieszka autorka, dzieci wysłuchały bajki, którą napisała. 

Obejrzały także taniec cygański w jej wykonaniu. Każde dziecko na koniec 

otrzymało również książeczkę do domu. 

 
 



14 stycznia przedszkolaki brały udział w balu przebierańców przebrane za 

bohaterów filmowych i postacie z bajek. 

 
 

22 stycznia Stonogi wybrały się wspólnie z grupą Żabek do teatru Syrena na 

przedstawienie teatralne pt. „Dzieci z Bullerbyn” 

25 stycznia grupa autokarem wybrała się wspólnie z Żukami do muzeum 

etnograficznego na lekcje muzealne pt. "Karnawały świata", gdzie wzbogaciły 

swoją wiedzę na powyższy temat.  

Później były ferie.  

Większość dzieci odpoczywała ze swoimi rodzinami. 

 



19 lutego dzieci ze Stonóg i Pszczół wybrały się na przedstawienie pt. "Baśnie 

polskie", a 21 lutego rozpoczęły cykl czterech spotkań w bibliotece na temat 

"Kontynenty". 

26 lutego przedszkolaki brały udział w teatrzyku pt. "Skarb to nie tylko złoto". 

Dowiedziały się z niego, że najważniejszym skarbem są uczucia, którymi 

obdarzają nas bliscy. 

1 marca rozpoczął się się koncertem pt. "Sprzątamy i gramy". 

5 marca nasza grupa  razem z innymi dziećmi z przedszkola brała udział w 

teatrzyku pt. "Tato co ty na to", a 6 marca w kolejnym spotkaniu z profesorkiem 

Labolkiem. Tym razem tematem były podróże bez wychodzenia z domu. Dzieci 

mogły obejrzeć doświadczenie z erupcją wulkanu. 

 

Tego samego dnia Stonogi pojechały do teatru Syrena na spektakl pt. "Kot w 

butach". 

 

 
 

 

Kolejny tydzień również był pełen atrakcji. 

13 marca dzieci były w bibliotece na ABC -teatralnym gdzie zgłębiały wiedzę 

na temat gry aktorskiej. 

14 marca Stonogi uczestniczyły w drugiej części zajęć o kontynentach, 

a 15 marca grupa była w pałacu w Wilanowie na koncercie Filharmonii, 

w czasie którego poznały budowę i działanie różnych ciekawych instrumentów. 

 

Dziękujemy Wam rodzice Stonóg,, a was drodzy czytelnicy zapraszamy 

do następnej odsłony Kubusiowa. 
  



Świerszcze 
Świerszczyki zimowo-świąteczny czas rozpoczęły od udziału 

w warsztatach świątecznych i przygotowaniu samodzielnie 

bożonarodzeniowych stroików. Dopełnieniem magicznego okresu Świąt było 

spotkanie z  bardzo wyjątkowym gościem. Do naszego przedszkola przyleciał 

na saniach prosto z Laponii Święty Mikołaj wraz ze Śnieżynką. Dzieci bardzo 

aktywnie uczestniczyły w zabawie, udzielały się w konkursie oraz pięknie 

śpiewały kolędy. 

Po długich przygotowaniach nastał czas występu z okazji Dnia Babci 

i Dziadka. Dzieci pewnie i bez tremy wystąpiły w pięknym przedstawieniu. 

Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni jak pięknie dzieci mówiły wierszyki, 

śpiewały piosenki przy akompaniamencie pianina oraz wcieliły się w swoje role 

podczas krótkiej inscenizacji. Po występie dzieci zaprosiły swoich gości na 

poczęstunek do sali i wręczyły własnoręcznie zrobione upominki.  

Świerszcze zimą uczestniczyły w dwóch wycieczkach. 

 Dzieci miały okazję pojechać do Powsina na Farmę „Cztery Pory Roku”.  

Poznaliśmy tam zwierzęta gospodarstwa domowego. Mogliśmy pogłaskać 

królika, kurę oraz nakarmić owce. Szczególnie chłopcy byli pod wielkim 

wrażeniem ogromnego traktora, który mogliśmy zobaczyć z bliska. 

Dowiedzieliśmy się co jedzą ptaki zimą oraz  wspólnie zrobiliśmy przysmak 

z mieszanki ziaren, który zawiesiliśmy po powrocie na drzewie w ogrodzie 

przedszkolnym.  

Na drugą wycieczkę wybraliśmy się do Teatru Syrena na przedstawienie 

pt. ”Królowa Śniegu”. Dzieci były wręcz oczarowane przepiękną scenografią, 

muzyką oraz historią Kaja i Gerdy.  

Podczas zabawy karnawałowej dzieci przebrały się za rycerzy, 

policjantów, strażaków, królowe, księżniczki, wróżki oraz wiele innych 

ciekawych postaci z bajek.  

Ponadto przedszkolaki odwiedzały pobliski Dom Kultury Wilanów na 

spotkaniach umuzykalniających z Księżniczką Muzalindą, teatralnym ABC oraz 

lekcjach bibliotecznych. 

Zimowy czas w przedszkolu umilały liczne teatrzyki, koncerty muzyczne 

oraz eksperymenty z Doktorkiem Labolkiem. Mieliśmy również wyjątkowego 

gościa. Na spotkaniu autorskim dzieci poznały autorkę wielu ciekawych książek 

literatury dziecięcej Panią Barbarę Ciemską. 

Te wszystkie wydarzenia pozostają we wspomnieniach , a teraz  dzieci 

wyczekują nadejścia wiosny.  

 
  



 
 

 

Kochane Babcie i kochani Dziadkowie! 

 

Z okazji Waszego święta życzymy 

wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, 

dużo zdrowia i sił oraz abyście byli z nas 

zawsze dumni… 

Wasze wnuki 
  



Żabki 
W październiku odbył się w grupie bal halloweenowy. Dzieci zachwycały 

pomysłowością swoich strojów i wspólnie z nauczycielkami udekorowały salę, 

gdzie odbyła się zabawa.  

Dzieci z wielką radością wzięły udział w spotkaniu z Mikołajem 

śpiewając kolędy, pastorałki, tańcząc i pląsając wesoło.  

Z okazji Święta Bożego Narodzenia dzieci zaprezentowały rodzicom 

i bliskim przedstawienie teatralne „Gwiazdkowy prezent”. Spektakl uświetniły 

piękne stroje wypożyczone z teatru, wspaniała scenografia i piękna oprawa 

muzyczna.  

W I półroczu odbyła się wycieczka do Powsina do gospodarstwa 

agroturystycznego „Cztery Pory Roku”, gdzie dzieci wzięły udział w 

warsztatach plastycznych pt. ”Prezenty dla Babci i Dziadka” – wykonywały 

ramki na zdjęcia, które wręczały dziadkom na uroczystości z okazji Dnia Babci 

i Dziadka. 

W Styczniu grupa odwiedziła Dom Opieki Dziennej w Warszawie 

z okazji Nowego Roku z przedstawieniem pt. „Gwiazdkowy prezent”. Seniorzy 

zachwyceni byli młodymi „aktorami”, interpretacją i przesłaniem sztuki. 

W lutym dzieci uczestniczyły w I Zimowej Olimpiadzie Przedszkolnej 

o kryształową statuetkę Burmistrza dzielnicy Wilanów. „Żabki” zajęły 6 

miejsce. 

Przez całe półrocze grupa uczestniczyła w lekcjach bibliotecznych np.: 

„Świąteczne tradycje”, „Kontynenty” itp. , w zajęciach umuzykalniających 

„Księżniczka Muzallinda” i w zajęciach teatralnych „ABC teatralne” 

w Wilanowskim  Ośrodku Kultury. 

Dzieci pogłębiając swoje zainteresowania teatrem były dwa razy 

w Teatrze Syrena na spektaklach „Królowa Śniegu” i „Dzieci w Bullerbyn” co 

zainspirowało je do przygotowywania kolejnej sztuki teatralnej na konkurs 

dzielnicowy. 
  



BAL KARNAWAŁOWY 
 

 

 

 

Bal Karnawałowy w naszym przedszkolu jest okazją do świetnej zabawy dla 

wszystkich. Personel przedszkola co roku uczestniczy w nim przebrany, 

podobnie jak dzieci , w różne ciekawe stroje. 

 
 

 

 

 

  



KUCHCIKOWO 

 
PIERNICZKI  PRABABCI 

 

Składniki: 

½ kg. mąki 

1 słoik miodu (wielkości dżemu) 

½ szkl. cukru 

¼ kostki masła 

2 jajka 

1łyżeczka sody 

1 op. przyprawy piernikowej 

różności do ozdabiania (lukier, wiórki, posypki, czekolada itp.) 
 

 

Przygotowanie 

 

Na stolnicę wykładamy przesianą mąkę, cukier, sodę i przyprawę piernikową. Mieszamy 

i usypujemy górkę, a następnie tworzymy zagłębienie. Do niego wkładamy posiekane masło, 

miód i jajka. Wszystkie składniki razem zagniatamy aby powstało gładkie i elastyczne ciasto. 

Jeśli ciasto będzie kleiło się do rąk, należy dodać jeszcze mąki. Następnie stolnicę 

posypujemy mąką i układamy na niej małe kawałki ciasta, które wałkujemy na cienkie placki. 

Z takich placków foremkami różnych kształtów wycinamy pierniczki. Pieczemy je na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia, w temperaturze 180 stopni przez 10-15 minut, wstawiając 

do nagrzanego piekarnika. Upieczone pierniczki ozdabiamy według własnego smaku 

i pomysłu… 

Smacznego!  



NASZE DZIECI  POWIEDZIAŁY… 
( SŁOWNIK PRZEDSZKOLAKA) 

 
 
 

 

ziebraczek czyli mały koniak – dziecko konia  

kogucica – żona koguta 

odstópki wodniste – ślady mokrych stóp 

poniższa powyższość i powyższa poniższość – autobus nisko i 

wysoko podłogowy 

panna młodzie i pan młodzie – państwo młodzi 

uwięźnik – więzień 

amamasy – cukierki m&m 

widlioteka – biblioteka 

super patrzenica – peryskop 

oczniki – źrenice 

sukniczka – sukienka 

dystrukcja – instrukcja użytkowania 

mierzarka – linijka 

sptrączek – mały pstrąg 

zawieśnik – ogonek od jabłka 

rozbiegować się – rozpędzić się 

zadrzęłam się – skaleczyłam się 

kucharnia – kuchnia 

szpszczoła – pszczoła 

będę zwiedzał solniczkę – będę zwiedzał Wieliczkę… 

  



 

 

 

 
 

Gazetkę przygotowały: 
 

Anna Wachlewska 

Anna Czerwińska 

Magdalena Masiarz 

Ewelina Mielniczuk 

Anna Zięba 

Marzenna Wiśniewska 

Dorota Kułak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do zobaczenia w numerze wiosennym ! 

Gazetkę przygotowały: 

Anna Wachlewska 

Anna Czerwińska 

Magdalena Masiarz 

Ewelina Mielniczuk 

Anna Zięba 

Marzenna Wiśniewska 

Dorota Kułak 

 

 

 

 


