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Dwumiesięcznik informacyjno - zadaniowy dla dzieci i rodziców Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy” w Poznaniu 

 

WWiittaammyy  ww  nnaasszzyymm  pprrzzeeddsszzkkoolluu!!  
Tutaj miło i ciekawie spędzicie czas. Razem będziemy podróżować po krajach Unii Europejskiej. 

Odwiedzimy Polskę i Holandię. 

 
Jesteśmy Przedszkolem, które zostało wpisane na światową listę Dalton International School  

i realizuje założenia Koncepcji Planu Daltońskiego, szerząc nową jakość edukacji. 

Mamo, Tato zapamiętaj! 

Przedszkole czynne w godzinach: 6:30 – 17:30 

GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA: 

poniedziałek:  14:00 – 17:00 
piątek: 15:00 – 17:00 

 
WICEDYREKTORA: 

środa: 15:30 – 17:30 

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU: 

Poniedziałek: 7:30 – 17:30 
Wtorek:           7:30 – 15:30 
Środa:             7:30 - 17:30 
Czwartek:       7:30 - 15:30 
Piątek:            7:30 - 17:00 

 Harmonogram pracy oddziałów: 
Oddział I Misie – 6:30 – 17:00 

mgr Kinga Kasior 

mgr Karolina Przybylak 

mgr Natalia Królikowska (lektor j. angielskiego) 

 

Oddział II  Krasnale – 7:30 – 17:30  

mgr Alina Kukawska 

mgr Paulina Lewandowska (lektor j. angielskiego) 

 

Oddział III  Smerfy – 7:00 – 17:00 

mgr Patrycja Olgrzymek 

mgr Marta Smółkowska  (lektor j. angielskiego) 

 

Oddział IV  Muminki –  7:00 – 16:30 

mgr Natalia Królikowska (lektor j. angielskiego) 

mgr Maria Wasilewska 

 

Oddział V Czarodzieje – 6:30 – 16:30 

mgr Żaneta Bialik 

mgr Joanna Nowicka (lektor j. angielskiego) 

 

Oddział VI  Żeglarze – 8:00 – 16:30 

mgr Małgorzata Magner - Kaszyńska 

lic. Patrycja Pawlak (lektor j. angielskiego) 

 

Oddział VII  Odkrywcy – 8:00 – 15:30 

mgr Kinga Koszewska 

mgr Karolina Zawalska 

lic. Patrycja Pawlak (lektor j. angielskiego) 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE 

Płatności za przedszkole dokonujemy z dołu,  

za faktyczną liczbę dni,  

w których dziecko było obecne w przedszkolu, 

 do 10 dnia miesiąca.  

 

Faktura do pobrania w systemie iPrzedszkole. 

 

Dzienna stawka żywieniowa: 9 zł. 
    W tym:                                                                        

        I śniadanie – 2,30 zł  ; II śniadanie – 2,50 zł 

Obiad – 4,20 zł 

 

NASI  SPECJALIŚCI 

 
logopeda 

mgr Katarzyna Jankiewicz 

środa 10:30 -13:30 

psycholog 

mgr Marta Walczak 

czwartek 8:30 – 13:30 

gimnastyka korekcyjna 

mgr Piotr Nowakowski 

poniedziałek  10:00 – 10:30 (gr. I) 

wtorek   8:30 – 9:00 (gr. II) 

wtorek   9:30 – 10:00 (gr. III) 
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ZAJĘCIA DODATKOWE MAŁYCH EUROPEJCZYKÓW 

 

 

 

PIŁKA NOŻNA 

mgr Piotr Nowakowski 

 

poniedziałek 9:30 – 10:00 (dzieci młodsze) 

wtorek 10:00 – 10:30  (reprezentacja) 

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA 

mgr Piotr Nowakowski 

 

oddział IV i V 

poniedziałek 8:30 – 9:00 (co 2 tygodnie) 

 

KATECHEZA 

mgr Kinga Koszewska 

 

dzieci 6-letnie 

czwartek 12:00-12:30, piątek 12:30 – 13:00  

dzieci 5-letnie 

poniedziałek 11:30 – 12:00 

dzieci 4-letnie 

wtorek 11:30 – 12:00 

ZAJĘCIA  OBOWIĄZKOWE 

DLA WSZYSTKICH DZIECI 
 

Zajęcia umuzykalniające  - rytmika 

mgr P. Rogowska - Serwa 

poniedziałek 11:00 – 11:30 oddział IV 

poniedziałek 11:30 – 12:00 oddział III 

wtorek 10:30 – 11:00 oddział I 

wtorek 11:00 – 11:30 oddział V 

wtorek 11:30 – 12:00 oddział VI 

wtorek 12:00 – 12:30 oddział VII 

wtorek 13:00 – 13:30 oddział II 
 

Warsztaty muzyczno – teatralne 

K. Zawalska 

poniedziałek 13:00 – 13:30 oddział I 

P. Rogowska – Serwa  

wtorek 12:30 – 13:00 oddział III 

środa 11:00 – 11:30 oddział IV 

środa 11:30 – 12:00 oddział VI 

środa 12:00 – 12:30 oddział V 

środa 12:30 – 13:00 oddział II 

środa 13:00 – 13:30 oddział VII 

 

WARSZTATY PLASTYCZNE 

A. Kukawska, M. Smółkowska, M. Wasilewska,  

J. Nowicka, M. Magner-Kaszyńska, K. Koszewska  

                                  piątek 9:30 – 10:30   

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE   

W RAMACH  PROJEKTÓW  EDUKACYJNYCH 

Artystyczne     

 „EuroOrkiestra” – zespół muzyczny  

M. Smółkowska (piątek 11:00 – 12:00) 

 „Fik – mik – teatralny bzik”  zajęcia teatralne 

M. Magner - Kaszyńska (poniedziałek 12:00 – 13:00) 

 „Zaczarowane nutki” – zespół flażoletowy 

A.Kukawska (piątek 12:00 – 13:00) 

 „Kolorowe rurki” –nauka gry na bum bum rurkach   

A.Kukawska (piątek 13:00 – 13:30) 

 „Pląsaki” – zespół tańca ludowego 

M. Wasilewska (czwartek 10:30 – 11:00) 

 „Szkicownik Małego Picasso” – zajęcia plastyczno – 

manualne dla dzieci zdolnych          

J. Nowicka  (piątek 12:00 – 13:00) 

 „Cheerleaders” – zespół taneczny 

K. Zawalska  

(wtorek 14:00 – 14:30, czwartek 12:30 – 13:00) 

 „Mali Europejczycy w świecie bajek” – zajęcia 

czytelnicze - N. Królikowska (czwartek 11:30 – 12:30) 

 „Jogo zabawa” – joga dla najmłodszych 

K. Przybylak (czwartek 11:00 – 12:00) 

Naukowo-badawcze 

 „Copernikids” –eksperymenty naukowe 

        P. Olgrzymek  (poniedziałek 11:30 – 12:30) 

 „Robotyka dla smyka” – K. Kasior  

(poniedziałek 11:00 – 12:00,  czwartek 10:30 – 11:30) 

 „Mali eko-przyrodnicy” – P. Pawlak  

(środa 12:00 – 13:00) 

 „Let’s read” – bajki w języku angielskim  

P. Lewandowska (środa 13:00 – 13:30)    

 „Pracownia krawiecka ” - A. Wiesała  

(poniedziałek 10:30 – 11:00) 

 „Mały wolontariat” – K. Przybylak 

(wtorek 10:30 – 11:00) 

 „Mały człowiek – silny umysł. Myślę, liczę, bawię się” 

Ż. Bialik (czwartek 12:00 – 12:30 – dzieci zdolne) 

 „Kwadrat, trójkąt, koło”- warsztaty matematyczne 

Ż. Bialik (środa 11:30 – 12:00) 
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Edukacja europejska 

 

 W tym roku Mali Europejczycy z oddziału II, III, 

IV, V, VI i VII wyruszają w podróż do Holandii. To kolejne 

ciekawe państwo Unii Europejskiej, które chcemy bliżej 

poznać. W listopadzie udamy się na rowerową wycieczkę  

po Amsterdamie, a w grudniu poznamy zwyczaje  

i tradycje świąteczne Holendrów. 

Nasze podróże palcem  

po mapie, to nie tylko garść 

informacji, ale przede wszystkim 

fascynująca przygoda!  

 

Edukacja regionalna 

      Jak co roku, najmłodsi Mali Europejczycy 

rozpoczynają swoją przedszkolną przygodę, poznając 

najciekawsze zakątki Polski. Najbliższy naszemu sercu jest 

Poznań, dlatego od niego rozpoczynamy podróż. Kolejne 

miesiące to wyprawy do najpiękniejszych miast naszego 

kraju. Pod koniec roku każdy „Miś”  

będzie mógł powiedzieć  

„Chociaż 3-lata mam – całą Polskę 

znam”. Naszym najmłodszym życzmy 

wielu wrażeń! 

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

 

 W tym roku, jak zwykle we wrześniu, wszyscy 

Mali Europejczycy mieli swoje święto. Dzień Przedszkolaka 

realizowany był projektem edukacyjnym, pod hasłem 

„Przedszkolaki dla klimatu”. Przez cały tydzień, 

poprzedzający święto, zastanawialiśmy się,  

co Przedszkolaki mogą zrobić dla środowiska naturalnego. 

„Świat w naszych rękach” – to hasło pozostanie nam  

w pamięci! Projekt podsumowaliśmy w ogrodzie 

przedszkolnym – nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów. 

Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki. W każdej sali 

pojawiły się też pojemniki do segregacji śmieci, ponieważ 

każdy Przedszkolak wie, jak śmieci segreguje się!  

  

 

 

 

 

 

 

KASZTANOBRANIE 
 

Ruszyła akcja zbierania kasztanów!  

 Suche kasztany, bez łupinek,  

wrzucamy do oznakowanych koszy,  

w ogrodzie przedszkolnym.  

Akcja trwa do 23.10.2020r.  

 

 Pieniądze za zebrane kasztany 

przeznaczymy na zakup  

oczyszczaczy powietrza z lampą UV. 

 

Zachęcamy do jesiennych spacerów  

i przyłączenia się do akcji! 
 

 

 

 

 

Mamo! Tato! 

Drzwi do naszego przedszkola 

zamykają się o godzinie 8:45. 

Pamiętajcie, aby przyprowadzić nas 

do tej godziny! 
 

~ Mali Europejczycy  

 

MALI EUROPEJCZYCY 

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ 

za aktywne włączanie się  

w życie Przedszkola: 

 

 Mamie Adama z oddziału I, 

 Mamie Zuzi z oddziału I, 

 Mamie Vito z oddziału I, 

 Tacie Aleksandry R. z oddziału I, 

 Mamie Macieja z oddziału III, 

 Mamie Nelki i Wiktora z oddziału VI. 
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STREFA 

MAŁEGO KUCHARZA 

Stamppot z selerem 

 

Składniki: 

 6 dużych ziemniaków, obranych  

i pokrojonych w kostkę 

 1 duży seler, pokrojony w kostkę 

 250 ml posiekanych liści selera 

 4 łyżki masła 

 1 łyżka musztardy 

 sól i świeżo zmielony biały pieprz  

do smaku 

Przygotowanie: 

 Ugotować ziemniaki i seler w dużej ilości 

osolonej wody, odcedzić.  

 Ubić lub zblendować, dodać masło  

i musztardę, wymieszać.  

 Doprawić do smaku i wymieszać  

z selerem tuż przed podaniem. 

 Podawać z kawałkami kiełbasy rookworst, 

smażonym boczkiem. 

Smacznego! 

KILKA SŁÓW  

OD RADY RODZICÓW 

W skład Rady Rodziców (RR) naszego 

przedszkola wchodzi po troje rodziców z każdego 

oddziału (dwoje z oddziału VII).  

We wrześniu odbyły się dwa zebrania RR.  

Na pierwszym z nich zostało wybrane  

Prezydium RR, w następującym składzie:  

przewodniczący:  

Dawid Lipski (Muminki, Odkrywcy), 

zastępca przewodniczącego:  

Przemysław Nowak (Odkrywcy), 

skarbnik:  

Sylwia Grycza-Waliszewska (Krasnale), 

sekretarz:  

Dariusz Wawrzyniak (Misie, Żeglarze). 

 

Na drugim zebraniu przyjęto ramowy plan 

wydatków na najbliższy rok, została także 

ustalona wysokość składki. Zaplanowaliśmy 

również najważniejsze akcje na najbliższe 

miesiące. Wszystkie ważne decyzje  

Rady Rodziców są podejmowane gremialnie, 

dlatego dbamy o jak największą frekwencję  

na comiesięcznych zebraniach. Ten rok jest 

szczególny, wiele sytuacji nas zaskakuje,  

dlatego będziemy starali się reagować  

na zmieniające się warunki – o wszystkim 

będziemy Państwa reagować poprzez 

przedstawicieli oddziałów.  
 

Zachęcamy do kontaktu e-mailowego pod 

adresem: rr1482018@googlegroups.com 
 

Dawid Lipski

 

mailto:rr1482018@googlegroups.com
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