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GRUPA I „SÓWKI”

"Sówki"- nasza najmłodsza grupa wita rok szkolny 2020/2021
Staramy się naszym najmłodszym przedszkolakom stworzyć optymalnie przyjazne
warunki sprzyjające jak najlepszej adaptacji. To liczna grupa do której uczęszczają
aktualnie 23 osoby a już za miesiąc dołączą kolejne dwie i wówczas grupa będzie w
komplecie. Małe sówki choć bardzo tęsknią za rodzicami to coraz chętniej biorą udział
w zabawach szczególnie przy muzyce, chętnie korzystają ze zbioru zabawek
zgromadzonych w poszczególnych kącikach w sali a największą radość sprawia im
zabawa na naszym przedszkolnym placu zabaw. Aby w pełni dobrze i bezpiecznie się
czuć w nowym miejscu pewnie upłynie trochę czasu- to naturalne. Bardzo się
cieszymy, że na twarzach naszych małych przedszkolaków już pojawia się uśmiech

i prawdziwa radość z zabawy i bycia w grupie. Ponadto mimo, iż mamy za sobą
dopiero 3 tygodnie wspólnych zabaw zdążyłyśmy się zorientować, że to bardzo zdolne

i kochane dzieci, dlatego mamy nadzieję na naprawdę owocną
współpracę. Dotychczas Najwięcej czasu poświęcaliśmy na naukę samodzielności
i poznanie naszego przedszkolnego rytmu dnia oraz zasad, dzięki którym łatwiej
odnaleźć się w przedszkolnej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że już wkrótce
wszystkie nasze maluszki będą radosne i zapomną o smutku. Przed nami wiele
wyzwań, bo przecież to dopiero początek tak ważnego etapu jakim jest edukacja

przedszkolna. Życzymy wszystkim naszym przedszkolakom świetnej zabawy i dużo
pozytywnych emocji

Wychowawca grupy Pani Małgorzata Gasz - nauczyciel dyplomowany.



GRUPA II „KOTKI”

Witajcie, Kotki! W nowym roku szkolnym 2020/2021
Nasze „ Kotki” już nie takie małe po długiej przerwie chętnie do

przedszkola przyjść chciały. W nowej sali szybko się odnalazły i panie w
grupie znów poznawały: panią Beatkę i panią Anie, panią Halinkę i panią

Monikę. Poznawały nowe zabawki, kąciki
w sali i uczyły się sposobu korzystania z nich oraz łazienkę i szatnię. Każdy
nasz przedszkolaczek z zeszłego roku pamięta swój znaczek i każdy „Kotek
„ dobrze wie, gdzie jego półeczka czy krzesełko znajduje się. Wszystkie
nasze „ Kotki „ jak prawdziwe kotki są kochanei milusińskie. Już nasze
„Kotki „ z uśmiechem na twarzy spędzają dnie na radosnej zabawie. Jak
prawdziwe średniaki potrafią siedzieć już na dywanie, chętnie uczą się

piosenek i wierszyków.
Dlatego cieszę się bardzo, że możemy się razem spotykać i razem się

bawić,a poprzez zabawę uczyć.
Życzymy naszym milusińskim samych wspaniałych chwil w przedszkolu,
dobrej zabawy, miłych kolegów i koleżanek oraz ciągłego uśmiechu na

twarzy
-wychowawczynie

Beata Koj i Anna Szajna



GRUPA III „MOTYLKI”

Witamy Motylki w roku 2020/2021!
Nasze Motylki w tym roku to prawdziwe starszaki. Z wielka odwagą i uśmiechami na twarzy
wkraczają w progi sali jako pięcioletnie przedszkolali. Zapraszają wszystkich kolegów, koleżanki
oraz naszych rodziców do wspólnego aktywnego spędzenia tego roku szkolnego. Motylki to dzieci
bardzo wesołe, uśmiechnięte i ciekawe świata. Lubiące wszelkie doświadczenia, zabawę na świeżym
powietrzu oraz wszelkie okazję do poznawania tego co ich otacza. Uwielbiają rozładowywać pokłady
energii podczas gimnastyki, zabaw ruchowych czy tańców. Uczą się myśleć, mówić, słuchać i
rozumieć. Jak prawdziwe motyle każde z nich jest indywidualne i niepowtarzalne.

Przedszkole jest dla nich drugim domem. A dbają o nie ich nauczycielki:
Panie Agnieszka i Kamila, przy wsparciu Pani Oli.

W tym roku, poraz kolejny towarzyszyć im będzie ich pluszowa koleżanka: Żyrafa Ola, z którą będą
mogły przeżywać różne przygody, przy wsparciu programu wychowania przedszkolnego

"Żyrafa Ola i przyjaciele.".

Panie przygotowały na ten rok wiele ciekawych niespodzianek i wydarzeń. Pani Kamila będzie wraz
z motylkami tańczyć i bawić się na zajęciach w ramach programu własnego "Terapeutyczny fitness

na wesoło" Za to Pani Agnieszka zadba o ich samodzielność w ramach programu
własnego "Potrafię, bo jestem przedszkolakiem."

W tym roku czeka na nas jeszcze więcej niespodzianek, napewno nasze panie zadbaja aby Motylki
miały jak najwięcej okazji do stania się samodzielnymi, dzielnymi, optymistycznymi

przedszkolakami!
Życzymy wspaniałego roku szkolnego pełnego przygód, radości i samych dobrych chwil.

Wychowawczynie: Agnieszka Zimerman i Kamila Janicka



GRUPA IV „ FREBLOWSKIE PSZCZÓŁKI”

Witamy nasze prawdziwe starszaki w nowym roku szkolnym 2020/2021!

"Pszczółki" to grupa 6-latków licząca 25 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 12 chłopców.
Zorganizowaną pracę dydaktyczna prowadzimy w oparciu o program „Nasze przedszkole" wyd. Mac
Edukacja Odkrywam siebie - program wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich oraz
"Dar zabawy" Fryderyka Froebla oraz program autorski “Świat czytania i muzyki”. Codziennie pełni

radości i zapału przychodzimy do przedszkola zdobywać nowa wiedzę, rozwijać swoje
zainteresowania i doskonalić kreatywność poprzez różnorodne zabawy i zajęcia oraz doświadczenia .

W tym roku priorytetem będzie wprowadzenie dzieci w świat czytania czyli poznanie liter oraz
ćwiczenia słuchu fonematycznego poprzez codzienne zabawy z głoskowaniem i rozpoznawaniem
głosek na początku, później na końcu i w środku wyrazu wprowadzające nas w czarodziejski świat
samodzielnego czytania. Rownież kontynuowany będzie program "Dar zabawy" Froebla kształcący

myślenie logiczno-matematyczne w oparciu o zakupione pomoce dydaktyczne Rozwijać
i kształtować będziemy rozwój fizyczny poprzez codzienne ćwiczenia zabawy ruchowe tradycyjne
oraz Klanzy i innych ciekawych nowatorskich form np. Orfa, Labana i tp. Zgodnie z koncepcją

programową w tym roku szczególnie zajmiemy się przyrodą Ciekawi nas otaczającą przyroda, którą
mamy okazję obserwować podczas spacerów, wycieczek do lasu oraz zabaw na podwórku

przedszkolnym. W poszczególnych porach roku będziemy obserwować środowisko przyrodnicze
i zmiany jakie w nim zachodzą , rozpoznawać drzewa po liściach i ich owocach. Utrwalimy zjawiska
atmosferyczne charakterystyczne dla wszystkich pór roku. Utrwalimy również zasady odpowiedniego
dbania o przyrodę i zwierzęta. Utrwalając wiadomości poprzez opowiadania , wiersze i i piosenki.

Wiadomości będą również odzwierciedlane w pracach plastyczno -technicznych
Będziemy ćwiczyć również i grafomotorykę, czyli umiejętność rysowania i pisania. Ćwiczenia
grafomotoryczne przygotowują dzieci do nauki pisania. Nauka rysowania i pisania to ciąg

przyczynowo – skutkowy, pewien proces, który musi trwać i należygo doskonalić.
Głównym celem naszej pracy jest wszechstronny rozwój osobowości, zdolności i potencjału
tkwiącego w dzieciach. Preferujemy zatem metody nauczania i wychowania, które sprzyjają

rozwojowi zdolności poznawczych, kształtowania zdolności i kreatywności oraz obserwacji oraz
samodzielnego myślenia.

Wychowawcy Grupy: Izabela Sianecka, Bożena Drost



NASZ OPTYMISTYCZNY HYMN

My jesteśmy przedszkolaki optymiści,
chodzimy wszyscy do przedszkola numer pięć.

Lubimy gry, zabawy, pląsy oczywiście
lecz najważniejszy dla nas uśmiech jest.

Tu każdy przedszkolak uśmiecha się wesoło,
tu każdy przedszkolak szczęśliwy jest.
Tu każdy przedszkolak śpiewa wesoło,

tu każdy przedszkolak z radością wita dzień.

słowa i melodia: nauczyciel - Bożena Drost

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – TO JA
WŁAŚNIE JA

Co dzień rano idę do przedszkola
Po chodniku z mamą, z tatą, z psem

Wiem, gdzie trzeba zawsze się zatrzymać
By na przejściu bezpiecznie sobie przejść.

Ref.
Czy jestem w przedszkolu czy bawię się w domu

To jestem ostrożny, wesoło bawię się
W lesie czy w parku – zasady dobrze znam
Bezpieczny przedszkolak to ja właśnie ja.

Pani w kółko ciągle nam powtarza
By bezpiecznie zawsze bawić się
Pomyśl zanim zrobisz coś głupiego

By nic złego ci nie stało się.

Ref.
Czy jestem w przedszkolu czy bawię się w domu

To jestem ostrożny, wesoło bawię się
W lesie czy w parku – zasady dobrze znam
Bezpieczny przedszkolak to ja właśnie ja.

Słowa i muzyka: Bożena Drost



A w przedszkolu wielka draka dla
każdego przedszkolaka. Każdy z nich już
dobrze wie, że 20 września zbliża się, od
najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy
świętują Dzień Przedszkolaka!

Nasze kochane dzieci dzisiaj świętowały naprawdę wyjątkowy dzień jakim jest Ogólnopolski
dzień przedszkolaka. Był on wprawdzie 20 wrzesnia, czyli w niedzielę ale nasze Panie nie mogły się
oprzeć przed okazją do stworzenia dzieciom warunków do swobodnej i bestroskiej zabawy,
wyładowania energii podczas tańców i zabaw z chustą i do aktywności plastycznej. Najwieksza
frajdą był jednak wielki dmuchaniec, na którym skakać można by bez końca :). Wszystkie dzieciaki
dostały również dyplomy z życzeniami i słodki poczęstunek. Nawet pogoda nas pięknie rozpieszczała
wiec to był naprawde cudowny dzień.





Dzieci nudzą się na potegę. Ale nic się nie martwcie – jeśli zabraknie wam
pomysłów na angażujące zabawy, spieszymy z pomocą.

Współczesne dzieci mają niezliczoną ilość zabawek. O tym, że jest ich
zdecydowanie zbyt wiele przekonujemy się, gdy przychodzi czas sprzątania.
Każda nowa zabawka przynosi radość, nie zawsze jednak idą z nią w parze
godziny radosnej zabawy. Przedmioty te bardzo często lądują w kącie albo, w
najlepszym wypadku, w rękach dziecka zyskują zupełnie nowe
przeznaczenie. A gdyby tak spróbować pobawić się bez zabawek?

 Mąka

 Rysowanie na mące – na talerzyk lub tackę wsypujemy warstwę mąki. Dziecko rysuje
wodząc palcem po dnie naczynia.

 Masa solna – z połączenia mąki z solą i wodą powstaje masa solna (szklanka mąki,
szklanka soli i pół szklanki wody). Zabawę dla dziecka może stanowić sam proces
przygotowania masy – mieszanie, ugniatanie, zanurzanie rąk i wręcz taplanie się w
tworzącej się masie. Zabawą może być także tworzenie z masy solnej różnych stworów,
figurek, przedmiotów. Masa ta jest bardzo plastycznym materiałem do prac, które można
utwardzić poprzez wypiekanie, a następnie udekorować za pomocą farb.

 Mąkolina – z połączenia mąki pszennej z olejem (4 szklanki mąki i pół szklanki oleju)
tworzy się masa przypominająca swą konsystencją piasek. Zabawy z wykorzystaniem
mąkoliny to uczta dla zmysłu dotyku, a wraz z foremkami (do piaskownicy albo do
ciasta) stanowi wspaniałe przypomnienie lata.

 Gniotki – po wsypaniu mąki do balona powstaje tzw. gniotek, czyli kuleczka
zmieniająca swoje kształty pod wpływem dotyku. Warto ją odrobinę ożywić np.
dorysowując oczy, usta i dokładając zwariowaną czuprynę np. z włóczki.

 Pierogi, a może pierniki – mąka to składnik wielu dań obiadowych i słodkości.
Wykorzystaj naturalną ciekawość dziecka i pozwól sobie pomóc w lepieniu pierogów,
mieszaniu ciasta, wykrawaniu czy zdobieniu pierników.



 Ziarna
 Ryż, groch, fasola, kawa, ciecierzyca, pieprz… Jest wokół nas bardzo wiele ziaren i

ziarenek, które możemy wykorzystać w zabawie z dzieckiem stymulując zmysł dotyku,
wzroku a nawet słuchu.

 Akcja segregacja – wsyp przynajmniej dwa rodzaje ziaren do miski i poproś dziecko,
aby je posegregowało. To wyzwanie dobrze sprawdza się w przypadku maluchów.
Starsze dzieci mogą zainteresować się przenoszeniem np. ziarna fasoli na łyżce z jednej
miski do drugiej rozstawionej w odległości 2-3 metrów. Dużą przyjemność sprawia także
samo dotykanie ziaren i ich przesypywanie.

 Kolorowa posypka – wystarczy kolorowa krepa, ryż i ciepła woda, by te małe
ziarenka zamieniły się w bajeczną posypkę. Jak to zrobić? Wkładamy krepę do naczynia
z ciepłą wodą. Kiedy woda zostanie zabarwiona wyciągamy krepę i wrzucamy ryż na ok.
5 minut. Po odsączeniu ziaren należy je dobrze wysuszyć i bawić do woli.

 Grzechotki – wsypując ziarna do jakiegokolwiek plastikowego lub metalowego
opakowania po kosmetykach czy żywności stworzysz znakomity instrument domowej
roboty. Możesz poeksperymentować z dzieckiem i stworzyć grzechotki o odmiennych
dźwiękach wsypując inną ilość lub rodzaj ziaren.

 „Wyklejziarnki”– przyklejając różnorodne ziarna do papieru można stworzyć
zaskakujące arcydzieła. Ziarenka mogą stanowić całość jak i element prac
plastycznych (np. ziarna kawy uzupełniają postać narysowanej wcześniej dziewczynki i
stają się guzikami przy sukience).



 Kubki i puszki
 Plastikowe, papierowe, metalowe…

 Budowanie – z wielu kubków można tworzyć wyjątkowe budowle, większe od
samych dzieci. Do takiej zabawy najlepiej nadają się kubki po np. jogurtach. Nic nie
kosztują, a mogą stać się ulubioną kolekcją „klocków”, których ilość stale się zwiększa i
daje nowe możliwości konstrukcyjne. Część dzieci czerpie największą radość z
budowania, część z burzenia. Takie plastikowe kubeczki sprawdzają się w obu
przypadkach, gdyż są lekkie, dość mocne a zarazem bardzo bezpieczne.

 Telefon – połączenie dwóch kubków sznurkiem po jego naciągnięciu tworzy telefon.
Baw się na różne sposoby. Powtarzajcie słowa. Mówcie cicho, głośno, cienkim i grubym
głosem. Udawajcie, ze rozmawiacie przez telefon.

 Z kubka do kubka – dzieci uwielbiają zabawy z wodą. Do jednej z najprostszych
można zaliczyć przelewanie wody z kubka do kubka. Wystarczy, że przygotujesz tacę
czy blaszkę do ciasta, które będą wyznaczały miejsce zabawy. Dzięki temu
zabezpieczysz przed zamoczeniem ubrania jak i przestrzeń wokół dziecka. Zdaje się, że
dla wielu rodziców to właśnie bałagan bądź potencjalne zniszczenia stają się dużym
hamulcem w zabawie. Zamiast rezygnować z pewnych aktywności zastanów się, jak
możesz ograniczyć szkody.

 A kuku! – to jedna z najstarszych zabaw na spostrzegawczość, która za każdym
razem sprawia ogromną frajdę. Skarb, którym może być guzik lub ulubiony klocek,
schowany pod jednym z trzech kubków, próbuje umknąć czujnym oczom dziecka.
Zabawa polega na tym, by nie stracić go z pola widzenia.

Źródło: https://dziecisawazne.pl/23-pomysly-na-zabawy-bez-
zabawek/?fbclid=IwAR0dQkqlmpoqyFEhKIj7yxxC06wU2SP5kuU8XOJ2dMwdP_jHHNVzwgLviwU

https://dziecisawazne.pl/23-pomysly-na-zabawy-bez-zabawek/?fbclid=IwAR0dQkqlmpoqyFEhKIj7yxxC06wU2SP5kuU8XOJ2dMwdP_jHHNVzwgLviwU
https://dziecisawazne.pl/23-pomysly-na-zabawy-bez-zabawek/?fbclid=IwAR0dQkqlmpoqyFEhKIj7yxxC06wU2SP5kuU8XOJ2dMwdP_jHHNVzwgLviwU


Prawdy i Mity na temat wszawicy

Wszawica to skutek zaniedbań w higienie
Jest to jedno z najbardziej rozpowszechnionych przekonań, które przyczynia się do
stygmatyza-cji osób chorych i tworzy z wszawicy temat tabu. Wszy nie rozróżniają
czystych włosów od tych, które są rzadziej myte. Ich jedynym celem jest znalezienie
żywiciela i rozprzestrzenianie się. Dlatego właśnie wszawica pojawia się w dużych
skupiskach ludzi, szczególnie jeśli mają oni ze sobą bezpośredni kontakt i stykają się
głowami.

Wszawicą można się zarazić na odległość
Wszy nie potrafią skakać ani latać. Potrzebu-ją bezpośredniego zetknięcia się włosów, aby
przemieścić się z jednej głowy na inną. I wtedy już doskonale wiedzą, co robić, bo w jedną
minu-tę wesz jest w stanie pokonać aż 23 cm!

Wszawica to problem ludzi o niższym statusie ekonomicznym

Jest to kolejny stereotyp, który sprawia, że z wszawicą tak trudno walczyć. Wszawica wy-
stępuje w placówkach wiejskich i miejskich, prywatnych i publicznych. Wszy nie są zainte-
resowane zasobnością portfela, ani statusem społecznym, chcą po prostu przetrwać i każda
ludzka głowa ten cel pozwala osiągnąć.

Wszami można zarazić się pośrednio przez czapkę, grzebień lub
ozdoby do włosów

Prawda, ale bardzo rzadko! Pełny cykl rozwojowy wszy mogą przejść jedynie na głowie
żywiciela, która zapewnia optymalne warunki termiczne oraz obfitość pożywienia. W
innych warunkach mogą przeżyć maksymalnie do 2 dni, stąd zara-żenie przez grzebień lub
czapkę jest możliwe, ale wcale nie takie łatwe.

Koty i psy mogą przenosić wszy głowowe
Wszy głowowe żyją wyłącznie w ludzkich wło-sach i nie są przenoszone na ludzi przez
zwie-rzęta domowe. Ten gatunek odżywia się ludzką krwią. Istnieje wiele rodzajów wesz
zwierzęcych, ale te nie atakują ludzi.

Wszy przenoszą choroby

Wszy głowowe zwykle nie przenoszą żadnych chorób. Jednak nie jest tak, że są one
wyłącznie problemem estetycznym, ponieważ ich obec-ność może skutkować zakażeniami
bakteryjny-mi. Ukąszenia wszy powodują wystąpienie swę-dzących grudek zapalnych, które
mogą się stać małymi rankami w wyniku drapania i w ten spo-sób może dojść do wtórnej
infekcji bakteryjnej.



Wszawicy nie można uniknąć

Jeżeli wszawicy można byłoby uniknąć, wszy nie grasowałyby na głowach dzieci. Natomiast
z wszawicą można skutecznie walczyć. Waż-na jest natychmiastowa reakcja i zastosowanie
preparatu przeciwko wszom jak najszybciej. Po-winien on działać na wszystkie stadia
rozwojo-we wszy. Zwalczać je już po pierwszej aplikacji, dzięki czemu zahamowane jest
ryzyko przenie-sienia wszy na inną osobę i rozprzestrzenianie się zakażenia. Istotne jest
również, by rodzice przekazywali sobie informacje o pojawieniu się wszawicy, co znacząco
ułatwi wyeliminowanie problemu.

Wszy nie potrafią skakać, pływać ani latać.

Czasami możemy usłyszeć, że wszami moż-na zarazić się na basenie. Jednak wszy nie
potrafią pływać, mogą jedynie unosić się na wodzie. W sytuacji zagrożenia ich życia, a ką-
piel zdecydowanie do takich należy, kurczowo trzymają się włosa, aby nie odpaść i nie
zostać pozbawionym żywiciela (w domyśle jedzenia). Dla wszy woda nie stanowi
nadzwyczaj nisz-czycielskiej siły – potrafią przeżyć pod wodą nawet cztery godziny. Stąd
właśnie nie można pozbyć się ich podczas zwykłego mycia wło-sów.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA: www.wszyzglowy.pl

http://www.wszyzglowy.pl






Kącik Zabaw
Przedszkolaków









BAJKI LOGOPEDYCZNE

Bajki, które równocześnie usprawniają aparat aktykulacyjny, szczególnie język i wargi.

Rodzice czytają bajkę, a dziecko wykonuje polecenia w nawiasach (wytłuszczonym
drukiem). Ćwiczenia można wykonywać przed lusterkiem.

"Porządki"
To jest myszka i jej domek. Gdy tylko zaświeciło słońce, myszka wyszła przed domek
(wysuwanie języka jak najdalej na brodę), rozejrzała się dookoła (zataczanie kółka

językiem), spojrzała w prawo, a potem w lewo (język dotyka prawego i lewego kącika ust).
Postanowiła wrócić do domu i zrobić w nim porządki. Najpierw umyła sufit (język dotyka
podniebienia), potem zamiatała podłogę, (język wykonuje ruchy na dnie jamy ustnej),

wytarła kurze z mebli (język myje wewnętrzną stronę zębów), umyła okna, najpierw jedno
(wypychamy językiem policzek), potem umyła drugie. Na koniec wyciągnęła odkurzacz i
odkurzyła dywanik (język zwija się w rurkę). Ponieważ odkurzacz nie wyczyścił dokładnie
dywanika, myszka wzięła trzepaczkę i wytrzepała dywanik (mlaskanie językiem). Teraz

myszka postanowiła coś zjeść. Nałożyła na miseczkę (język układamy w miseczkę) tik- taka
i odpoczęła po ciężkiej pracy.



„Wesoły osiołek”
Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (naśladujemy chrapanie). Gdy nastał ranek,
osiołek się zbudził, poprzeciągał się trochę, bardzo szeroko otworzył swoją buzię i poziewał
(ziewamy). Nagle poczuł się głodny (burczy nam w brzuchu, powtarzamy: bur, bur..)
Nabrał więc sporo trawy do pyska (otwieranie i zamykanie ust) i dokładnie zaczął ją żuć
(żujemy trawę, okrężne ruchy żuchwą). Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki, żeby
były czyste-każdy ząbek po kolei (przesuwamy językiem po zębach). Jedno źdźbło
przykleiło się do podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać (przesuwamy językiem
po podniebieniu). Osiołek po śniadaniu postanowił pobiegać po polanie (kląskanie- język
uderza o podniebienie). Zmęczony osiołek podchodzi do strumyka i pije wodę
(naśladujemy picie wody, połykamy slinę – język przyklejony do wałka dziąsłowego za
górnymi zębami, zęby zbliżone do siebie, usta rozwarte i przełykamy ślinę). Tam spotyka
różne zwierzątka. Dzieci naśladują odgłosy różnych zwierząt:

krowa- mu mu mu
piesek- hau hau hau
Owca- beee beeee
Kotek - miau miau
Konik - ihaa ihaa

Koza - me me

Logopeda przedszkolny
mgr Agnieszka Zimerman





Kotki:Marika Chudy, Adam Baram,
Amelia Niedziałkowska, Zuzanna Hulik

Pszczółki: Helena Pawlak, Lena Drescher,
Filip Konik, Liliana Langer

Słońce świeci dziś dla Ciebie,
a chmurki tańczą na niebie.
Śmieją się motylki,
a biedronki i kwiatki
przesyłają życzenia
i słodkie buziaczki!
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