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              Kochane 
  Akacjowe Przedszkolaki, 
zapraszamy Was i Waszych 
Rodziców do wspólnej zabawy 
         w zgadywanki :)

Witajcie, kochani, jestem miś 
Zdziś z Waszego przedszkola
 i zapraszam do zgadywanek:) 

                                       
          



  2

       Przedszkolaku! 
Zgadnij, co to za miejsce, 
           czyli akacjowe zakamarki…

            Na kolejnych slajdach będą się pojawiały zagadki i zdjęcia -    
   podpowiedzi, które przygotował dla Was nasz przedszkolny miś Zdziś.  
           Przyjrzyjcie się im uważnie, posłuchajcie zagadki, którą                
                      przeczytają Wam Rodzice i powiedzcie, 
                    o jakim miejscu naszego przedszkola mowa. :)

                       
                      Zapraszamy do wspólnej zabawy :)

??
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Na początek… Zagadka numer 1:

Cóż to za miejsce, pomarańczowe, 
gdzie co dzień rano, z tatą lub z mamą
przychodzą dzieci zadowolone?
Tutaj się bawią, uczą, brykają,
wiele umiejętności tu zdobywają!

Co to za miejsce? Czy Wy już wiecie?
Przyjrzyjcie się dobrze, na pewno zgadniecie! 
                                                 

Zaczynamy :) 
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Tak! O nasze przedszkole chodzi tu przecież! :) 
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Czas na zagadkę numer 2:

To jej chodniki pokonujemy, gdy
na przedszkolny spacer idziemy.
To przy niej nasze przedszkole stoi,
jaka ulica to, Drodzy Moi?

         ????? 

                                       
          



    Nasza ulica to… Akacjowa!
Szybko odpowiedź była gotowa!
   Wszyscy odgadli?
           Tak? To wspaniale!
Trudne zadanie nie było to wcale!  

       Brawo! 
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A ter
az, zagadka numer 3

:

Miejsce to takie, gdzie każdego ranka 
zostawiasz kurtkę i buty przebierasz. Tutaj 
też mama ściska Cię mocno, 
a potem do sali biegniesz już prosto!
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Szatnia w przedszkolu - wszyscy wiedzieli i pewnie szybko to powiedzieli:) 
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Ciekawe, jak poradzicie sobie z zagadką nr 4:

  To tu na ścianach niczym obrazy
      widać dziecięce prace od razu.
    A dla zmęczonych, kanapa stoi
       swoją zielenią też uspokoi;)

??
??

??

??
??
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          Mieliście rację, to nasz korytarz:) 
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Łatwe to było zadanie, nie powiem, 
ciekawe, czego zaraz się dowiem! Zagadka nr 5:

Przestrzeń to znana jest wszystkim skrzatom,
choć przypisana głównie Starszakom.
Tu z Panią Anią codziennie rano 
w nową przygodę ruszają nieznaną…

??
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Wszyscy wiedzieli, a to wspaniale, możemy zatem ruszać już dalej… :) 
                                                 

To sala naszych Starszaków.
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A teraz, moi Kochani, szósta zagadka jest już przed Wami:

Jest takie miejsce w naszym przedszkolu,
gdzie zasiadają „Potworki” do stołu.
Tutaj się bawią, psocą i śmieją,
z paniami Agnieszką i Agatą szaleją:)
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Sala Średniaków - wszystko się zgadza! :)
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To łatwe było dla Was zadanie. Spójrzmy, co dalej tutaj się stanie. 
Siódma zagadka na Was już czeka. Wszyscy gotowi? No to słuchajcie... :

          Na ścianie pasą się białe owieczki, 
           w kącikach książki, klocki, laleczki. 
               Czyja to sala, moi Kochani, 
                    gdzie dzieci bawią się 
             pod okiem  pań Sandry i Ani?

??
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Sala Maluchów – jasne już wszystko!
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Wszyscy wiedzieli?
No to wspaniale!

Oby tak dalej, bo już przed nami kolejna zagadka,
posłuchajcie sami!

A w tych pomieszczeniach wody jest najwięcej!
Myjemy tutaj zęby, buzie, ręce.
Mydło, woda, ręcznik – dobrze się tu znamy!
Problemów z higieną w przedszkolu nie mamy!

               ? 
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Tym razem chodziło o nasze łazienki, brawo!
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Oj, brawo, brawo!
Wprost doskonale!

Znacie już wszystkie przedszkolne sale!
Czas na ostatnią naszą zagadkę.

A może potem ktoś z Was wymyśli kolejną, tak na „dokładkę”?

Świeże powietrze to ważna sprawa,
a na podwórku – świetna zabawa!
Więc i w pogodę i w niepogodę
Przedszkolak rusza tam po przygodę!



  20

I znowu mieliście rację! Przecież to nasz plac zabaw!



    Nadszedł już koniec wspólnej zabawy,  
  dziękuję pięknie za udział w zagadkach! 
    Ściskam Was mocno, moi Kochani 
        i czekam na Was w naszych 
          akacjowych zakamarkach :)

Mamy jeszcze ogłoszenie...
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Uwaga – konkurs!
Ogłaszamy konkurs na wierszyk o Akacjowym Przedszkolu.

Nagrody czekają!
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia. 

Konkursowe wierszyki prosimy przesyłać na adres e-mail 
przedszkola: biuro@akacjowe.pl

                  Pozdrawiamy i czekamy na Wasze prace!
                                                   Akacjowe Panie i miś Zdziś ;)

Do zobaczenia niedługo,
czekam na Was w przedszkolu :)
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