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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 Portugalię. 

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

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

 

Edukacja europejska 

 W listopadzie wyruszyliśmy w podróż  

po Portugalii. Swoją wyprawę zaczęliśmy od poznania 

symboli narodowych kraju, stolicy Portugalii – 

Lizbony oraz najpopularniejszych symboli,  

m.in. koguta z Barcelos, sardynek, czy płytek 

ceramicznych - azulejos. Ponadto, zdobyliśmy wiedzę 

na temat siedmiu cudów Portugalii i nauczyliśmy się 

podstawowych wyrażeń w języku portugalskim.  

W każdy piątek, podczas warsztatów plastycznych, 

prezentowaliśmy Portugalię i wszystko, co z nią 

związane, za pomocą sztuki. Mieliśmy także okazję 

spróbować dań kuchni portugalskiej.  

Z niecierpliwością czekamy na kolejne atrakcje tego 

państwa! 

      

Edukacja regionalna 

      W ostatnich miesiącach najmłodsze dzieci 

rozpoczęły swoją podróż po Polsce. Zwiedzanie 

zaczęliśmy od naszego pięknego miasta - Poznania. 

Wiemy już, skąd wzięły się koziołki na Ratuszu  

oraz gdzie leży Poznań na mapie Polski. W listopadzie 

poznaliśmy barwy narodowe, godło oraz hymn Polski. 

W grudniu wyruszyliśmy w Tatry. Przed nami kolejne 

ciekawe miejsca do odwiedzenia. 

        

Bal Radości 

21 września, w ramach obchodów 

Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka,  

w naszym ogrodzie odbył się Bal Radości. Tego dnia 

dzieci i pracownicy przedszkola przybyli  

w żółtych strojach i radosnych nastrojach. Zabawę 

rozpoczęliśmy wspólnym odtańczeniem i nagraniem 

tańca do piosenki „Happy”. Następnie, dzieci 

wysłuchały „Bajki o żółtej kredce”, przedstawionej  

za pomocą teatrzyku Kamishibai. Każdy oddział 

otrzymał też do rozwiązania zagadkę o kolorze żółtym.  

Nie zabrakło wspólnych tańców oraz zabaw z żółtymi 

balonami. 

 
 

Bieg Chrobrego 

 24 września, grupa reprezentantów  

z najstarszych oddziałów, wzięła udział  

w corocznym „Biegu Chrobrego”. Nasi mali 

sportowcy mieli do pokonania dystans 100 metrów. 

Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną szybkością, 

a sukces odniosło aż trzech naszych przedszkolaków.  

Antek z „Żeglarzy” oraz Daniel z „Muminków” 

zdobyli złote medale, za zajęcie 1. miejsca,  

a Tymek ze „Smerfów” 

otrzymał srebrny medal,  

za 2. miejsce. Wszystkim 

uczestnikom składamy 

gratulacje! Czekamy na 

kolejne sukcesy. 
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„Bezpieczny przedszkolak”  

– projekt edukacyjny 

W dniach 11 – 15 października realizowaliśmy 

projekt edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak”.  

W projekcie tym uczestniczyły dzieci ze wszystkich 

oddziałów. Miał on na celu przybliżenie dzieciom 

zawodu policjanta, strażaka, lekarza oraz ratownika 

medycznego, poznanie zasad warunkujących 

bezpieczeństwo własne i innych, wdrażanie dzieci  

do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz 

wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających życiu. Podczas podsumowania projektu 

w ogrodzie przedszkolnym, dzieci pokazały wykonane 

prace plastyczne oraz zaprezentowały przygotowane 

piosenki i tańce. 

  

 

Dzień Pomarańczowy 

29 października, w ramach realizacji projektu 

edukacyjnego „Smaki w kolorach czterech pór roku”.  

obchodziliśmy Dzień Pomarańczowy. Tego dnia  

przyszliśmy ubrani na pomarańczowo. Podczas zajęć 

dzieci poznały wybrane odmiany dyń, pokonały 

dyniowy tor przeszkód, wydrążyły dynię, policzyły 

pestki, wykonały prace plastyczne - dynie i zatańczyły 

do piosenki, pt. „Urodziny marchewki”. Wszystkie 

spożywane tego dnia dania były skomponowane  

z pomarańczowych składników.  

 

 

 

Jeż to fajny zwierz! 

10 listopada świętowaliśmy Międzynarodowy 

Dzień Jeża. Tego dnia Mali Europejczycy, ubrani  

na brązowo, poznawali ciekawostki z życia tych 

jesiennych zwierząt oraz wykonali jeże wybraną przez 

siebie techniką plastyczna. W holu przedszkola,  

w „kolczastej” fotobudce, można było zrobić sobie 

rodzinne zdjęcia na pamiątkę realizowanego projektu. 

     

 

Przedszkolaki dla Niepodległej 

Narodowe Święto Niepodległości to dzień,  

o którym Mali Europejczycy zawsze pamiętają.  

Już kolejny raz nasze przedszkole wzięło udział  

w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki  

„Szkoła do hymnu”. Punktualnie, o godzinie 11:11, 

wszystkie dzieci odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego, 

a później zaprezentowały własnoręcznie przygotowane 

flagi oraz kotyliony w barwach narodowych. 

  
 

 

Dzień Pluszowego Misia 

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego   

Misia. Tego  dnia  dzieci pokazywały zdjęcia  

i opowiadały kolegom i koleżankom o swoich 

ukochanych misiach. Mali Europejczycy wykonali 

także „misiowe” prace plastyczne, rozmawiali  

o  znanych i lubianych przez wszystkich misiach, 

śpiewali piosenki i uczestniczyli w „misiowych”  

zabawach.  Tego  dnia  

uśmiechów  nie  było  

końca! Wszystkie dzieci 

cudownie bawiły się   

w  krainie  misiów.  
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Pasowanie na Przedszkolaka 

 

 W listopadzie, dzieci z oddziału I Misie, 

wzięły udział w uroczystości Pasowania  

na Przedszkolaka. Najmłodsi Mali Europejczycy 

zaprezentowali układy taneczne, piosenki  

oraz wykazali się umiejętnościami na miarę 

prawdziwego przedszkolaka. Pani Dyrektor oficjalnie 

dokonała pasowania i od tej chwili Misie zostały 

Małymi Europejczykami. Całość została sfilmowana  

i pozostanie w naszej pamięci na zawsze. 

 
 

Sportowe Mikołajki 

 

 6 grudnia nasze przedszkole odwiedził 

Mikołaj. Dzieci z każdego oddziału wzięły udział  

w sportowych zmaganiach, w towarzystwie naszego 

wspaniałego gościa. Wszyscy spisali się na „medal”. 

Nasze przedszkolaki są zawsze bardzo grzeczne, 

dlatego każdy Mały Europejczyk otrzymał od Mikołaja 

pyszny i zdrowy upominek.  

 

  

 
 

„Trzy Elfy” – spektakl 

 Z okazji Mikołajek Rada Rodziców 

przedszkola ufundowała wszystkim Małym 

Europejczykom spektakl, który dzieci mogły obejrzeć 

w swoich salach, na tablicach multimedialnych.  

Na scenie wystąpiły roztańczone i rozśpiewane Elfy, 

które zachęcały do wspólnej zabawy, dzięki czemu 

można było poczuć się, jak w prawdziwym teatrze. 

Historia psotnych Elfów 

pokazała dzieciom, że warto 

uczyć się na własnych 

błędach i wyciągać wnioski  

ze swojego zachowania.  

 

 

Kolędowanie Przedszkolaków 

 14 grudnia dzieci z oddziału VI „Żeglarze” 

wzięły udział w „Poznańskim Kolędowaniu 

Przedszkolaków”, organizowanym przez Przedszkole 

nr 174 „Królewna Śnieżka”, na platformie Zoom. 

Żeglarze zaprezentowali dwie pastorałki: „Pastuszek 

bosy” oraz „Pastorałka od serca do ucha”. 

 

„Rosnę śpiewająco.  

Z muzyką przez świat”  

– zajęcia umuzykalniające 

 Od października nasze przedszkole 

uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym 

„Rosnę śpiewająco. Z muzyką przez świat”, w ramach 

zajęć umuzykalniających – rytmiki. Zajęcia 

prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych 

oddziałów. W każdym miesiącu dzieci poznają 

muzykę z różnych zakątków świata. Nasza podróż jest 

podróżą muzyczną, więc w październiku cofnęliśmy 

się o kilkaset lat wstecz, by poznać muzykę naszych 

przodków oraz tańce narodowe. Drugi miesiąc upłynął 

nam na bardzo dalekiej i ekscytującej podróży  

do Chin. Natomiast w grudniu wędrujemy przez kraje 

Północy: Danię, Islandię, Norwegię, Szwecję  

i Finlandię, a podczas podróży wykonujemy ciekawe, 

muzyczne zadania, dzięki którym uda nam się dotrzeć 

do kraju Świętego Mikołaja.  
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Kogut z Barcelos – konkurs plastyczny 

 
W listopadzie został ogłoszony konkurs 

plastyczny, nawiązujący do jednego z symboli 

Portugalii - „Koguta z Barcelos”. Dziękujemy 

wszystkim, którzy dostarczyli swoje prace. 

Zapraszamy do głosowania na przedszkolnym 

Facebooku. Rozwiązanie konkursu nastąpi  

22 grudnia, podczas spotkania wigilijnego. 

       

 

KASZTANOBRANIE  
(podsumowanie akcji) 

 

Podsumowaliśmy tegoroczne zbiory kasztanów.  

Dzięki Małym i Dużym Europejczykom udało 

nam się zebrać ich tyle, aby przełożyło się to  

na kwotę 530 zł. Całą sumę przeznaczyliśmy 

na zakup profesjonalnych, pełnowymiarowych 

sztalug do prac plastycznych dla dzieci.  

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 

w akcję!  

 

 

MALI EUROPEJCZYCY 

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ 

za aktywne włączanie się  

w życie Przedszkola: 

 Mamie Heleny R. z oddziału I, 

 Rodzicom Heleny B. z oddziału I, 

 Mamie Wiktorii z oddziału III, 

 Mamie Tymona S. z oddziału III, 

 Mamie Oliwii z oddziału III, 

 Mamie Teodora z oddziału IV, 

 Mamie Emilki z oddziału IV. 

XLVII SPOTKANIA 

ŚWIĄTECZNE 

20 – 21.12.2021 r. 

Jarmark piernikowy 

22.12.2021 r. 

 Uroczysty obiad  

 Wizyta Gwiazdora  

 „Gwiazdka Trojaczków” 

– spektakl 

bożonarodzeniowy 

„To właśnie tego wieczoru, 

gdy mróz lśni,  

jak gwiazda na dworze, 

przy stołach są miejsca dla obcych, 

bo nikt być samotny nie może. 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 

w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha.” 

 

Radosnych Świąt,  
spędzonych w gronie najbliższych, 

życzy  
Dyrekcja oraz Pracownicy 

Przedszkola nr 148  
„Mali Europejczycy” 
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