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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. 

 

Edukacja europejska 

 W październiku wyruszyliśmy w podróż  

do Holandii, która potrwa aż do czerwca.  

To kolejny kraj, należący do Unii Europejskiej,  

który chcemy bliżej poznać. Barwy flagi, godło  

oraz położenie na mapie Europy to wiedza,  

jaką zdobyliśmy w pierwszej kolejności.  

Najważniejszym jednak punktem naszej wędrówki  

był Amsterdam – stolica Holandii. Plac Dam,  

Chudy Most oraz Pałac Królewski to miejsca,  

które najbardziej nas urzekły. Wirtualny spacer, 

podczas którego podziwialiśmy piękne kamieniczki  

i kanały, zrobił na nas duże wrażenie.  

Już nie możemy się doczekać kolejnych atrakcji kraju: 

tulipanów i wiatraków.  

      

Edukacja regionalna 

      Pierwszym przystankiem w podróży 

„Misiów” po Polsce był Poznań, Przyświecało nam 

hasło „Poznań to moje miasto”. Poznaliśmy legendę  

o poznańskich koziołkach i odbyliśmy wirtualny 

spacer po Starym Rynku. W ramach edukacji 

regionalnej wzięliśmy także udział w projekcie 

edukacyjnym „Przedszkolaki dla Niepodległej” - 

poznaliśmy symbole narodowe, wykonaliśmy flagę 

Polski oraz nauczyliśmy się piosenki „Kto ty jesteś?”. 

Kolejny etap podróży to Warszawa.  

Nie możemy się doczekać zwiedzania naszej stolicy! 

         

Przegląd Piosenki „Złota nutka” 

 Jak co roku, dzieci uczestniczące  

w zajęciach dodatkowych „Fik mik – teatralny bzik”,  

wzięły udział w Przeglądzie Piosenki „Złota nutka”, 

organizowanym w ramach Miasteczka Oświatowego. 

Tegoroczna edycja była nietypowa  

– występy uczestników zostały zaprezentowane 

wszystkim dzieciom z zaprzyjaźnionych przedszkoli  

i szkół, w formie filmiku. Nasz niezawodny zespół 

wykonał piosenkę, pt. „Poznańska piosenka”,  

gdyż tematem przewodnim było właśnie nasze miasto.  

 

Bateriobranie 

W październiku, dzieci 5 i 6 letnie realizowały 

projekt, w ramach kampanii edukacyjnej 

„Bateriobranie”. Podczas zajęć zastanawiały się,  

skąd się bierze prąd, dowiedziały się, co to znaczy 

„ekologiczny dom”, nauczyły się, jak bezpiecznie 

korzystać z prądu oraz w jaki sposób można zastąpić 

prąd elektryczny w życiu codziennym.  

Podsumowując tydzień naszych 

działań, wykonaliśmy Ekogzuba – 

postać, która towarzyszyła nam 

podczas wszystkich aktywności. 

Uczestnicy projektu utrwalali 

hasło: „Gdy energię oszczędzamy, 

Ziemi życie przedłużamy”. 
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Dzień Pluszowego Misia 

25 listopada wszystkie „Misie” miały 

swoje wyjątkowe święto – Dzień Pluszowego Misia.  

Z tej okazji dzieci wykonały portrety misiów  

i obejrzały teatrzyk. „Bo każdy chłopiec powinien 

mieć misia, dziewczynka 

też jeżeli tylko chce…”  

– słowa tej piosenki 

brzmią w uszach 

każdego małego 

„Misia”. 

Świąteczna kartka  

W grudniu odbył się konkurs 

plastyczny dla dzieci i rodziców.  

W konkursie wzięło udział 45 świątecznych kartek.  

Decyzją Państwa głosów zwyciężyła Agata Lipska 

 z oddziału VII. Jako druga na podium stanęła  

Łucja Przybylak z oddziału IV. Miejsce trzecie zajęły  

ex aequo Lena Hryniewicka z oddziału VII  

oraz Zuzanna Wawrzyniak z oddziału I.  

Wszystkim uczestnikom 

serdecznie dziękujemy,  

a laureatom gratulujemy! 

 

Jarmark Świąteczny 

W tym roku odbył się wyjątkowy jarmark, 

podczas którego sprzedawaliśmy tylko pierniki 

wykonane i ozdobione przez Małych Europejczyków.  

Słodkości cieszyły się dużym 

powodzeniem – wszystkie zostały 

wykupione w ciągu jednego dnia! 

Udało nam się zebrać kwotę 814zł. 

Dziękujemy! 

 KASZTANOBRANIE 
(podsumowanie akcji) 

Podsumowaliśmy tegoroczne zbiory kasztanów.  

Udało nam się zebrać ich tak dużo, że przełożyło się to 

na niebagatelną kwotę 790zł. Całą sumę 

przeznaczyliśmy na dofinansowanie zakupu 

oczyszczaczy powietrza, które pomagają nam 

zwalczać bakterie i wirusy już w czterech oddziałach. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie  

w akcję! Wierzymy, że wspólne spacery 

kasztanowymi alejkami były miłym oderwaniem się  

od szarej rzeczywistości. 

XLVI SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE 

18.12.2020 r. 

 Wizyta Kolędników  

„Fik – Mik teatralny bzik”  

 Opowieść o Bożym Narodzeniu 

 - Teatr Kamishibai  

 „Z holenderskim przytupem” 

 – spektakl teatralny 

przygotowany w ramach 

warsztatów muzycznych 

 „Magia świąt”  

– niespodzianka dla dzieci  

 Uroczysty obiad  

 Multimedialna wizyta Gwiazdora  

 Pakowanie prezentów   

MALI EUROPEJCZYCY 

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ 

za aktywne włączanie się  

w życie Przedszkola: 

 Mamie Łucji z oddziału I, 

 Mamie Ewy z oddziału II, 

 Mamie Oliwii z oddziału II, 

 Mamie Michaliny z oddziału II, 

 Rodzicom Teodora z oddziału III, 

 Mamie Wiktorii z oddziału III, 

 Tacie Ioannisa z oddziału III, 

 Mamie Macieja z oddziału III, 

 Mamie Niny z oddziału III, 

 Rodzicom Piotra z oddziału III, 

 Rodzicom Miłosza z oddziału V, 

 Mamie Łukasza z oddziału V, 

 Mamie Nelki i Wiktora z oddziału VI, 

 Mamie Konstantego z oddziału VI, 

 Tacie Patryka z oddziału VII. 
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STREFA 

MAŁEGO KUCHARZA 

Oliebollen 

Składniki: 

 2l oleju słonecznikowego 

 500g mąki 

 500ml mleka 

 2 jajka 

 10g soli 

 30g cukru 

 40g świeżych drożdży 

 40g masła 

 cynamon 

 250g cukru pudru 

 opcjonalnie: 100g rodzynek, 1-2 jabłka 

złota reneta i sok z cytryny lub kwasek 

cytrynowy do skropienia kawałków jabłka. 

Można dodać także krenten i sukade 

(owoce kandyzowane). Owoce mogą 

stanowić maksymalnie 50% objętości 

ciasta. Rodzynki można także dzień 

wcześniej namoczyć w rumie lub innym 

likierze.  

Przygotowanie: 
 

1. Jabłka obrać i pokroić w drobną kostkę. 

2. Mleko podgrzać do temperatury pokojowej. 

3.Namoczyć rodzynki i osuszyć papierowym 

ręcznikiem. 

4. Wsypać mąkę i sól do dużej miski (ciasto 

będzie mocno rosło, powiększając kilkukrotnie 

swoją objętość). 

5. Wymieszać drożdże i cukier z odrobiną 

ciepłego mleka i dodać do mąki. Wlewać resztę 

mleka do ciasta, ciągle mieszając, aż powstanie 

gładka masa. 

6. Dodawać jajka, ciągle mieszając. 

7. Dodać stopione masło. 

8. Dodać cynamon do smaku. 

9. Delikatnie wmieszać rodzynki i kawałki jabłka. 

10.Naczynie z ciastem pozostawić  

do wyrośnięcia, przykryte mokrą ściereczką,  

na około godzinę. 

11. Smażyć tak, jak chruściki.  

 

Smacznego! 

Co w trawie piszczy? 

Informujemy, że Rada Rodziców zakupiła  

dla naszego Przedszkola oczyszczacz powietrza, 

zapas chusteczek higienicznych  

oraz program do ćwiczeń logopedycznych. 

Dziękujemy! 

 

„Dzisiaj o zmierzchu 

wszystkie dzieci, 

jak małe ptaki z gniazd, 

patrzą na niebo,  

czy już świeci 

najpierwsza z wszystkich 

gwiazd...”  

Radosnych Świąt,  

zdrowia, rodzinnego ciepła  

oraz wytchnienia  

od codziennych trosk 

 życzy  
 

Dyrekcja oraz Pracownicy 

Przedszkola nr 148  

„Mali Europejczycy” 

 

Zachęcamy do zajrzenia na kolejne strony 

naszej gazetki i sprawdzenia,  

co słychać u Małych Europejczyków. 
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Oddział I Misie 

    20.09.2020            20.10.2020 

 

 

 

 

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA   PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

 

    26.10.2020       10.11.2020 

 

 

 

 

DZIEŃ POMARAŃCZOWY               PRZEDSZKOLAKI  

           DLA NIEPODŁEGŁEJ  

    25.11.2020 

 

 

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA      MISIE 

PRZY PRACY  

I W ZABAWIE 
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Oddział II Krasnale 

Od września wiele się działo w naszej krasnalowej krainie … 

 

 

 

 

świętowaliśmy „Dzień Przedszkolaka”,          obchodziliśmy 4. urodziny naszego Krasnala, 

 

 

 

 

 

poznawaliśmy zasady ruchu drogowego, pilnie pracowaliśmy podczas  

  tygodnia o bezpieczeństwie, 

 

 

 

 

świętowaliśmy „Dzień Pomarańczowy”, 

 

 

 

 

wyruszyliśmy w podróż po HOLANDII ,  budowaliśmy drabinę dla Mikołaja  

 

       

 i świetnie się przy tym wszystkim bawiliśmy! 
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Oddział III Smerfy  

WIOSKA SMERFÓW W OBIEKTYWIE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Smerf się nigdy nie poddaje, Smerf smerfuje przez dzień cały! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Przedszkolaki dla klimatu” Dzień Przedszkolaka 

Pomarańczowy Dzień wróżby andrzejkowe 



7 
 

  Oddział IV Muminki 

W  Dolinie Muminków, od września do grudnia, wiele się działo! 

Utrwalaliśmy wiadomości o Polsce i Poznaniu. 

   
Bawiliśmy się. 

   

Uczestniczyliśmy w projektach. 

   
Rozwijaliśmy się. 
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Oddział V Czarodzieje 

 

 

 

 

     

 

 

NUDĘ MIOTŁĄ PRZEPĘDZAMY – DO ZABAWY ZAPRASZAMY!

 

MY JESTEŚMY CZARODZIEJE! 

U NAS ZAWSZE COŚ SIĘ DZIEJE! 

Dzień Przedszkolaka Dzień Pomarańczowy Przedszkolaki dla 

Niepodległej 

Projekt Bateriobranie Dzień Pluszowego Misia Projekt „Idź ty lepiej 
Koziołeczku szukaj swego 

Pacanowa” 
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Oddział VI Żeglarze 

 

         

„Przedszkolaki dla Niepodległej”        „Przedszkolaki dla klimatu” 

        

 porządki w ogrodzie                    jesienny kącik Żeglarzy 

             

            porządki przed Mikołajkami                   „Bateriobranie” 

                                                    Ekogzub w wykonaniu Żeglarzy 
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Oddział VII Odkrywcy 

ODKRYWCY W OBIEKTYWIE 

 

 

 

 

   30.09 – Dzień Chłopaka                             14.10 – Dzień Komisji Edukacji Narodowej            26.10 – Dzień Pomarańczowy  

 

 

 

 

 

10.11 – Przedszkolaki dla Niepodległej               16-20.11 – Projekt Bateriobranie                  25.11 – Dzień Pluszowego Misia 

EDUKACJA I ZABAWA - DLA ODKRYWCÓW WAŻNA SPRAWA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


