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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 maju zakończyliśmy podróżowanie po Holandii. 

Podsumowując naszą wiedzę, wzięliśmy udział w quizie 

oraz utrwalaliśmy poznane układy taneczne do muzyki 

holenderskiej. Każdy Mały Europejczyk wykazał się dużą 

znajomością tego kraju. Dzieci 

otrzymały znaczek z podróży oraz 

wyjątkowe naklejki z symbolami 

Holandii. Od września wyruszamy 

w kolejną podróż! Do jakiego kraju? 

Zobaczymy… ☺ 

 

 

 

Edukacja regionalna 

   Dzieci z oddziału I „Misie” zakończyły swoją podróż 

pod hasłem „Chociaż 3-lata mam, całą Polskę znam”. Teraz 

mogą pochwalić się dużą wiedzą na temat najciekawszych 

miejsc w Polsce oraz znajomością symboli narodowych. 

Każdy Miś otrzymał odznakę Małego Europejczyka i śmiało 

może powiedzieć, że jest gotowy na poznawanie państw 

należących do Unii Europejskiej. Gratulujemy! 

 

 
 

 

    Tulipan – konkurs dla dzieci i rodziców     

W marcu odbył się konkurs plastyczny dla dzieci  

i rodziców.  W przedszkolnym holu mogliśmy podziwiać  

23 przestrzenne tulipany. Decyzją Państwa głosów 

zwyciężyli ex aequo Nel i Wiktor z oddziału VI.  

Drugie miejsce zajął Wiktor z oddziału II. Na najniższym 

stopniu podium stanęli: Helena z oddziału II  

oraz Adam z oddziału V. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

nagrody – dzwonki rowerowe. Uczestnikom serdecznie 

dziękujemy,  a laureatom gratulujemy! 

 

 

Festiwal bajki 

W maju, jak co roku, odbył się Festiwal Bajki,  

na którym zaprezentowały się dzieci uczestniczące  

w zajęciach dodatkowych „Fik mik – teatralny bzik”. W tym 

roku bajka, pt: „Jak biedronka Zosia do przedszkola 

chodziła i po drodze zawsze kropki gubiła” została nagrana. 

Prezentacja wszystkich bajek odbyła się wirtualnie. Zabawa 

w teatr daje dzieciom wiele satysfakcji i radości, 

 a efekty ich pracy prezentowane są szerszej publiczności. 

Dzieci w przedszkolach zrzeszonych w Miasteczku 

Oświatowym na pewno chętnie oglądają bajki przygotowane 

przez swoich rówieśników.  
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Święto Europy – imieniny przedszkola  

 

W dniach 4 - 7 maja realizowaliśmy w przedszkolu 

projekt edukacyjny „Święto Europy – imieniny 

przedszkola”. Nasze przygotowania rozpoczęliśmy  

od utrwalenia wiedzy o Europie i Unii Europejskiej. 

Drugiego dnia wzięliśmy udział w zajęciach on-line  

„Bajki europejskie – bohaterowie naszych oddziałów”, 

prowadzonych przez Europe Direct.  Trzeci dzień należał  

do Małych Europejczyków – każdy oddział stworzył mini 

reportaż z dnia w przedszkolu, girlandę z logo naszego 

przedszkola oraz utrwalił hymn „Europo nasza”. 

Podsumowaniem projektu były bale przebierańców  

pod patronatem bohaterów oddziałów, uroczysty obiad  

oraz słodki poczęstunek dla rodziców wykonany przez 

dzieci – ciastka w kształcie gwiazdek. 

 

 

 

Holandia pędzlem malowana - spektakl 

Podsumowując edukację regionalną i europejską 

oraz warsztaty muzyczno-teatralne, przygotowaliśmy 

spektakl dla rodziców, pt.: „Holandia pędzlem malowana”. 

Dzieci z poszczególnych oddziałów prezentowały układy 

taneczne inspirowane malarstwem holenderskich artystów. 

Całość została nagrana w naszym ogrodzie przedszkolnym, 

a film udostępniony rodzicom, aby  mogli podziwiać 

naszych mały artystów. Mamy nadzieję, że na kolejne 

spektakle będziemy już mogli zaprosić widownię  

do naszego przedszkola.  

 

 

 

 

 

„Baśniowy Ambaras” 

Z okazji Dnia Dziecka nauczycielki naszego przedszkola 

przygotowały dla dzieci niespodziankę. Nakręciły film,   

w którym wcieliły się w baśniowe postaci. „Baśniowy 

ambaras” to zagmatwane 

historie różnych bajek,  

ale jak to w bajkach bywa, 

wszystko kończy się 

dobrze. Teatr to jednak 

zabawa nie tylko  

dla dzieci! 

 

Dzień Dziecka 

Dzień  Dziecka u Małych Europejczyków to dzień 

pełen zabaw i śmiechu. Tego dnia udaliśmy się do ogrodu 

przedszkolnego, gdzie czekało nas wiele niespodzianek. 

Mogliśmy sprawdzić swoją szybkość i siłę, podczas 

oddziałowych zawodów sportowych. Nasze starania zostały 

nagrodzone medalami. Wzięliśmy również udział  

w zabawach muzyczno - ruchowych, przygotowanych  

przez p. Paulinę – naszą rytmiczkę. Nie zabrakło także 

puszczania baniek mydlanych, które sprawiły mnóstwo 

radości. Największą niespodzianką tego dnia były lody 

ufundowane przez Radę Rodziców.   

 

Let’s play outside 

8 czerwca upłynął nam pod hasłem projektu 

edukacyjnego „Let’s play outside!”. Na dzieci czekało wiele 

zabaw i gier z językiem angielskim w tle, zorganizowanych 

przez naszych lektorów. Mali Europejczycy mieli okazję 

utrwalić poznane słownictwo i zwroty w języku angielskim, 

świetnie się przy tym bawiąc. 
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WIOSENNA LIGA PIŁKARSKA 

PRZEDSZKOLAKÓW – PIĄTKOWO 2021 

9 czerwca odbyła się Wiosenna Liga Piłkarska 

Przedszkolaków – Piątkowo 2021. Rozgrywki pomiędzy 

placówkami zrzeszonymi w Miasteczku Oświatowym, 

 z uwzględnieniem reżimu sanitarnego (bez kibiców), 

rozpoczęły się występem zespołu tanecznego 

„Cheerleaders”. Rozegrano 10 meczy na zasadzie „każdy  

z każdym”, które wyłoniły zwycięzców. Rywalizacja była 

bardzo wyrównana. Puchar przechodni Miasteczka 

Oświatowego, w roku 2021 zdobyła reprezentacja 

Piątkowskiej Szkoły Społecznej im. Dr Wandy Błeńskiej. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, a drużyny  – piłki  

i puchary. Gratulujemy!  

 
 

Żółty Dzień 

Dnia 11 czerwca obchodziliśmy Żółty Dzień.  

Z tej okazji wszystkie dzieci oraz pracownicy przedszkola 

byli ubrani na żółto, posiłki przygotowane były z żółtych 

produktów spożywczych, a na zajęciach dydaktycznych 

królował kolor żółty. Dzieci aktywnie uczestniczyły  

w organizowanych zabawach językowych, ruchowych  

oraz plastycznych. 

Wzięły także 

udział w degustacji 

żółtych produktów 

spożywczych, 

m.in. miodu, 

cytryny i żółtej 

papryki.  

 

Dzień Rodziny 

W drugim tygodniu czerwca przedszkolaki  

z oddziałów I-V zaprosiły swoich rodziców do wspólnego 

świętowania. W tym roku Dni Rodziny były wyjątkowe,  

bo odbywały się w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci 

zaprezentowały swoje umiejętności  artystyczne w tańcach, 

piosenkach, krótkich inscenizacjach, a następnie, razem  

z rodzicami, mierzyły się z zadaniami sportowymi lub 

poszukiwały ukrytych skarbów. Na zebranych gości czekały 

też słodkości ufundowane przez Radę Rodziców.  

 

    

Pożegnalny Piknik Absolwentów 

18 czerwca, w ogrodzie przedszkolnym, odbył się 

pożegnalny Piknik Absolwentów. Dzieci z oddziału 

Żeglarzy i Odkrywców zaprezentowały program 

artystyczny. Pani Dyrektor podziękowała dzieciom  

i rodzicom za wspólnie spędzone lata i wręczyła każdemu 

dziecku biret absolwenta, dyplom ukończenia przedszkola 

oraz upominki, które z pewnością będą przypominały  

o czasie spędzonym u Małych Europejczyków. Nie zabrakło 

oczywiście słodkości, w postaci tortu oraz pysznych 

truskawek. Wszystkich Absolwentów żegnamy z łezką  

w oku, chociaż wiemy, że szkoła to wyzwanie,  

na które są gotowi! Kochani – samych sukcesów!!! 

 

„Lato, lato, lato czeka…” 

Wszystkim Małym i Dużym 

Europejczykom życzymy radosnych, 

bezpiecznych i słonecznych wakacji!  

Niech ten letni czas będzie pełen przygód  

i niezapomnianych wrażeń. 

Do zobaczenia w sierpniu! 

Dyrekcja oraz Pracownicy  

Przedszkola nr 148  

„Mali Europejczycy”
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ODDZIAŁ I „MISIE” 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

 

 

 Dziękujemy wszystkim Rodzicom  

za pomoc, życzliwość, wsparcie  

oraz zaangażowanie w życie oddziału. 

Kinga Kasior 
Karolina Przybylak 
Jolanta Matuszczak 
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ODDZIAŁ II „KRASNALE” 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za życzliwość oraz zaangażowanie w życie oddziału. 

Alina Kukawska     Paulina Lewandowska     Lidia Dymek 
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 i nauki dziękują: 

Marta Smółkowska 

Patrycja Olgrzymek 

Klaudia Andrejczuk 

Za rok wspólnej zabawy i nauki dziękują: 

Marta Smółkowska 

Patrycja Olgrzymek 

Klaudia Andrejczuk 
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ODDZIAŁ IV „Muminki” 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

                                   

                        
 

                          
 

                                  

                                    

RODZICOM - W PODZIĘKOWANIU ZA ZAANGAŻOWANIE I WSPARCIE 

Maria Wasilewska       Natalia Królikowska       Agnieszka  Matecka     
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MY JESTEŚMY CZARODZIEJE,  

U NAS ZAWSZE SIĘ COŚ DZIEJE.  

NUDĘ MIOTŁĄ PRZEPĘDZAMY,  

DO ZABAWY ZAPRASZAMY! 

ZA ROK WSPÓLNEJ ZABAWY I NAUKI 

DZIĘKUJĄ 

 Żaneta Bialik 

 Joanna Nowicka 

 Adriana Wiesała 
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Nadszedł czas na żeglarskie wspomnienia: 

                         

BAL KARNAWAŁOWY U ŻEGLARZY     ŻEGLARZE ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ ZIELONY 
 

                   

  ZOSTAJĄ PRAWDZIWYMI ŻEGLARZAMI    ŻEGLARZE DBAJĄ O OGRÓD 
 

                                  

           ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ DZIECKA                   LET’S PLAY OUTSIDE 
  

Wszystkim Żeglarzom życzymy słonecznych i beztroskich wakacji,  

a Rodzicom dziękujemy za pomoc i współpracę! ☺ 

Małgorzata Magner-Kaszyńska,  Patrycja Pawlak,  Teresa Panowicz 
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ODKRYWCY W OBIEKTYWIE 

„A było to właśnie tak … czyli podróż Odkrywców przez cztery pory roku.” 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM  

ZA WSPÓLNĄ PODRÓŻ, ZAANGAŻOWANIE, ŻYCZLIWOŚĆ, OTWARTE SERCE I  WSPARCIE. 

Kinga Koszewska  ~~ Karolina Zawalska ~~ Teresa Panowicz 
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