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 GAZETKA PRZEDSZKOLNA 

AKADEMII KRÓLA STASIA  
NR 01/163 Styczeń 2023, ROK XIX (PRZEDSZKOLE NR 411 „Akademia Króla Stasia WARSZAWA)  

NIECH TEN NOWY 2023 ROK OKAŻE SIĘ PEŁEN ZDROWYCH, 
SZCZĘŚLIWYCH CHWIL I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI – 

ŻYCZY WSZYSTKIM DZIECIAKOM 

I ICH KOCHANYM RODZINOM 

PERSONEL PRZEDSZKOLA NR 411 

„AKADEMII KRÓLA STASIA” 

   
 

 Pierwszy styczeń - pora życzeń -  a więc z życzeniami 

 wszystkie cztery pory stają dziś przed wami: 

 

 W NOWEJ WIOŚNIE życzę mamom by się wszystko działo samo: 

 niech się sam odkurza dywan, samo niech się pierze, zmywa. 

 Ciasto też niech samo rośnie - wszystkim mamom w NOWEJ WIOŚNIE. 

 

 Życzę teraz  wszystkim tatom niech wam sprzyja NOWE LATO. 

 Kosz pomysłów, wynalazków niech rozsypie wam na piasku jak muszelki. 

 My je z wami chętnie razem wyzbieramy. 

 

 Za to babciom NOWA JESIEŃ niech pogodne dni przyniesie. 

 Bezdeszczowe, ciepłe, miłe - żeby babcie rosły w siłę. 

 Nam - z rąk babci - pieszczot krocie, pocałunki i łakocie. 

 

 Dziadkom zaś niech NOWA ZIMA srebrne gwiazdki poprzypina. 

 Z taką gwiazdką każdy dziadek pójdzie jak na defiladę, 

 białym parkiem, razem z nami na spotkanie z gołębiami. 
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Mieć babcię i dziadka, to znaczy mieć słońce 

i gwiazdki do spania, i całus w kieszonce, 

przygody, spacery, dawne opowieści 

i stosy prezentów. Aż trudno je zmieścić. 

A co damy dziadkom tak bardzo kochanym? 

Szczerbatą piosenkę, z tęczy tulipany, 

pomoc przy zakupach, wykopki w ogródku 

i sprytny odkurzacz do sprzątania smutków. 

Można z tobą, dziadku, robić słodkie miny 

do babci… to znaczy do pięknej dziewczyny! 

Mamy także tu, na buzi, 

uśmiech, który się nie nudzi, 

cmok dla babci, cmok dla dziadka. 

Całus jest jak czekoladka! 

Oto dla Was, cud obrazek, 

samodzielny bohomazek. 

BABCIE I DZIADKOWIE W LITERATURZE    
 

Babcie i dziadkowie gotują najpyszniej na świecie, wpadają na najlepsze pomysły 

na zabawy i co najważniejsze mają czas oraz chęci do spędzania czasu z wnukami. 

Dzisiejsi dziadkowie – energiczni, aktywni zawodowo, zaangażowani społecznie – różnią 

się bardzo od ich literackich wizerunków. Ale i tacy dzisiejsi dziadkowie mają słabość do 

swoich wnuków, skłonność do ich rozpieszczania, potrzebę kontaktu z nimi, chociaż może 

nieco innego niż tylko snucie opowieści o przeszłości. Rola dziadków w życiu dziecka jest 

nie do przecenienia – tak zawsze było, i dobrze jeśli jest i dzisiaj. Dziadkowie to zatem 

bardzo ważne postaci w życiu dzieci (a później dorosłych). Wiedzą o tym autorzy książek 

dla dzieci i od lat poświęcają tej tematyce wiele miejsca w swojej twórczości.    
 

Babcia Czerwonego Kapturka 

Dla wielu dzieci jest to pierwsza książkowa babcia. Nieco tajemnicza, a nawet groźna, 

skoro może nagle okazać się wilkiem… 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/172964/czerwony-kapturek
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Babcia na jabłoni – Mira Lobe 

Andiemu brakuje babci - zazdrości swoim kolegom, którzy je mają i otrzymują od nich 

prezenty i mogą z nimi chodzić na karuzelę. Pragnienie babci jest tak silne, że Andi 

wymyśla sobie babcię - czemu na jabłoni? Ponieważ tam spędza dużo czasu w swoim 

ogrodzie. Z wymyśloną babcią chłopiec prowadzi autobus, pływa żaglowcami, łapie dzikie 

konie, chodzi do wesołego miasteczka, planuje wyprawę do Indii. Wymyślona babcia ma 

szalone pomysły, ale jest też bardzo mądra i dowcipna.   

Pewnego dnia do domu obok wprowadza się starsza pani - pani Finn. Chłopiec pomaga jej 

w codziennym funkcjonowaniu - pracach w domu oraz w zakupach. Ta znajomość zabiera 

Andiemu coraz więcej czasu - do tego stopnia, że brakuje mu go zwariowane zabawy z 

babcią na jabłoni. Andi wyznaje sąsiadce, że tak bardzo chce mieć babcię, dlatego sobie 

ją wyobraził. Pani Finn również wyznaje, że wyobraża sobie swoje wnuki, które mieszkają 

daleko od niej - w Kanadzie. 

 

Wypożyczalnia babć – Maria Marjańska- Czernik 

W tej książce wypożyczalnia książek zmienia się w wypożyczalnie babć. Do pani 

bibliotekarki przychodzi trzech chłopców: każdy ma inną prośbę i poszukuje innej babci. 

Prośby nie pozostają bez odpowiedzi. Po kilku dniach na chłopców czekają trzy panie - 

które niejako odpowiadają na ich potrzeby.   

Dzięki „wypożyczalni” mogą spełnić swoje marzenia i poczuć się mniej samotnymi. Babcie 

odbierają ze szkoły, czytają książki, ale najważniejsze - czerpią radość ze wspólnego 

przebywania. 
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 Mały lord - F. H. Burnett 

Dziadek małego lorda Fauntleroya - samolubny i bezwzględny, nie jest bynajmniej 

ideałem dziadka. Mały Cedryk jest jednak tak prostolinijnym i niewinnym dzieckiem, że 

dostrzega dobro tam, gdzie go nie ma, tym samym zmieniając swojego dziadka. 

Czarownica piętro niżej - Marcin Szczygielski 

Ach, któż nie chciałby mieć takiej babci! Ciabcia, czyli cioteczna babcia, jest zawsze 

pogodna, kupuje wnuczce oranżadę zamiast coli i parzy kawę zbożową, ma mówiącego 

kota i strych pełen tajemniczych sprzętów. W dodatku zna się na czarach, czego chcieć 

więcej? 

Mila i Ignacy Borejkowie z Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz 

Moje serce skradł Ignacy – wiecznie zaczytany, roztargniony, sypiący łacińskimi cytatami 

jak z rękawa starszy pan. Mila to prawdziwa opoka, taka babcia-Polka, gotująca rosół, 

rozumiejąca wszystkich, wiecznie się krzątająca, ale też często zaczytana. 

Dziadziuś Anny i Britty z Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren 

Do Dziadziusia chodziły wszystkie dzieci z Bullerbyn, nawet te, dla których nie był 

prawdziwym dziadkiem. Dziadziuś siedzi w swoim pokoiku, słabo widzi, ale za to pięknie 

opowiada. Czasem poddaje doskonałe pomysły. Wszystkie dzieci go uwielbiają. 

Hej, przedziałku – Poul McCartney 

To książka napisana przez legendę światowej muzyki sir Paula McCartneya z zespołu 

„The Beatles”. Tytuł to przezwisko, jakie nadał autorowi jego wnuk. A sama fabuła oparta 

jest na doświadczeniach z zabaw z wnukami. Co zatem robi przedziadek? Ma magiczną 

busolę i pocztówki, dzięki którym podróżują w czasie i przestrzeni, a tym samym 

przeżywają szalone przygody. 

       

Babcia Jany / Jane, bohaterki Jany ze Wzgórza Latarni L. M. Montgomerry 

Paskudna, wyniosła i okrutna babcia, o której czyta się z przyjemnością, wiadomo 

bowiem, że dostanie w końcu od Jany prztyczka w nos i będzie musiała pogodzić się  

z porażką. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/130588/maly-lord
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/169742/czarownica-pietro-nizej
https://lubimyczytac.pl/cykl/272/jezycjada
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/120230/dzieci-z-bullerbyn
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/49092/babcia-na-jabloni
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Babcia Martine, bohaterki Białej żyrafy i kolejnych książek Lauren St. John 

Martine to jedenastolatka, która została nagle osierocona. Okazało się, że jej jedyną 

krewną jest babcia, która mieszka w Afryce i opiekuje się rezerwatem dzikich zwierząt! 

Kto by nie chciał mieć takiej babci? Martine przeprowadza się więc do RPA, oswaja z 

życiem u nieco szorstkiej babci i przeżywa niesamowite przygody. 

Nie tylko w książkach dla dzieci występują interesujące babcie i godni zapamiętania 

dziadkowie. Nie sposób nie wspomnieć o Helenie Bienieckiej, babci Jacka Dehnela i 

zarazem bohaterce Lali, osobie nietuzinkowej, choć jednocześnie zwyczajnej. Dehnel 

opowiedział o niej tak pięknie, że aż by się chciało od razu biec do swojej babci i 

zapisywać wszystko, co z jej historii da się ocalić. 

Historię swoich dziadków próbuje poznać dogłębnie Małgorzata Szumska, 

autorka Zielonej sukienki, która śladami dziadków jedzie na Syberię i do Kazachstanu. 

Warto przypomnieć też nieco już zakurzoną książkę Rodziewiczówny i Polikarpa 

Białopiotrowica, tytułowego Strasznego dziadunia. Wbrew temu, co sugeruje tytuł, 

Polikarp jest dziadkiem troskliwym i dbającym o swojego rozrzutnego i niesfornego 

wnuka, książkę zaś warto przeczytać choćby dla jej staroświeckiego czaru. 

Seria „Rodzina”- Barbary Supeł 

 
Seria „Rodzina” w której wyszły tytuły "Babcia" i "Dziadek" to książki nie tylko dla 

dzieci. Piękny, wierszowany tekst uzupełniony delikatnymi ilustracjami będzie idealnym 

prezentem zarówno dla dziecka – jako opowieść o poszczególnych członkach jego 

rodziny, jak i dla dorosłych – jako podziękowanie i przypomnienie o tym, że rodzina jest 

najważniejszą rzeczą na świecie. 

 

Lato u babci – Benji Davies 

Czasem potrzeba aż groźnego wydarzenia, żeby wyrwać się ze swojej codziennej 

egzystencji i dostrzec drugą osobą. Noi spędza wakacje u babci, ale okropnie się nudzi, 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/48418/biala-zyrafa
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/34305/lala
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/230998/zielona-sukienka-przez-rosje-i-kazachstan-sladami-rodzinnej-historii
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/180667/straszny-dziadunio
http://www.zielonasowa.pl/wyszukiwarka/?fraza=&seria=RODZINA
http://www.zielonasowa.pl/wyszukiwarka/?fraza=&seria=RODZINA
http://www.zielonasowa.pl/babcia.html
http://www.zielonasowa.pl/dziadek.html
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bo babcie jest bardzo zapracowana. Pewnego dnia Noi wymyka się i samodzielnie rusza 

na wyprawę. Wszystko komplikuje się, kiedy nadciąga sztorm i chłopiec potrzebuje 

pomocy. Na ratunek przybywa oczywiście babcia. Dzięki tej dramatycznej sytuacji, Noi 

docenia pracę babci, a ona z kolei dostrzega, że do tej pory jej wnuk się nudził. Tak 

rodzi się niezwykle cenna międzypokoleniowa przyjaźń. 

  

 
 

Mój dziadek był drzewem czereśniowym - Nanetti Angela 

 

Opowieść o dziadku, który chodził po drzewie. I o wnuczku, który nauczył się tego od 

dziadka. O drzewie, które było dziadkiem, ale było też mamą. O dojrzewaniu drzewa  

i o dojrzewaniu chłopca. O kwitnieniu i o przekwitaniu. O gęsi, która była babcią  

i o czereśniach, które latały jak spadochrony. A także bo jakżeby inaczej o dobrych 

strażakach. I o tacie. Czyli w największym skrócie - piękna opowieść o chłopcu, który 

wchodził w życie własne poprzez życie innych, wchodząc przy okazji na drzewo. Nie 

będziemy Wam tłumaczyć, dlaczego dziadek był drzewem czereśniowym. Tę przyjemność 

zostawimy Wam, abyście sami mogli odkryć piękno tej książki. Napiszemy tylko, że „Mój 

dziadek był drzewem czereśniowym” to książka, która pomoże radzić sobie ze stratą 

bliskiej osoby.   

Książka opowiada o głębokie relacji wnuczka z dziadkiem, ale też o tym, jak sobie radzić, 

gdy dziadka nie będzie obok nas. Treść krok po kroku przygotowuje nas do radości 

wspólnego bycia razem, ale także jak szczepionka da nam odpowiedź, jak sobie radzić, 

gdy zabraknie osoby, która je dawała. 

     
 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/10390/moj-dziadek-byl-drzewem-czeresniowym---nanetti-angela
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Moja babcia kocha Chopina – David Walliams 

Opowieść dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Fryderykiem 

Chopinem. Historia babci, która nie umie piec i gotować, ale z wielkim zaangażowaniem 

wprowadza swoją wnuczkę w tajniki gry na fortepianie, a także przybliża czasy i życie 

naszego największego kompozytora, urzeka swoją lekkością, humorem i ciepłem. 

Niezwykle oryginalne i sympatyczne ilustracje do książki wykonała Dorota Łoskot-

Cichocka.  

  

      

“Babcia Rabuś” jest fenomenem brytyjskiej literatury dziecięcej. Została 

przetłumaczona na 27 języków, a na liście bestsellerów zajmowała pierwsze miejsce 

dłużej niż jeden z tomów cyklu o Harrym Potterze. 

To przepiękna i mądra, choć utrzymana w żartobliwym stylu, opowieść o Babci i wnuczku. 

Skazani na siebie w piątkowe wieczory, spędzają je na grze w scrabble i degustowaniu 

zupy kapuścianej. Dla chłopca to udręka, Babcia jest dla niego jedynie nudną staruszką, 

która roztacza dookoła zapach kapusty. Sytuacja zupełnie się zmienia, gdy wnuczek 

odkrywa w puszce po ciasteczkach kamienie szlachetne. Rozpoczyna się niezwykła 

przygoda, która dla Babci okazuje się ostatnią."Babcia Rabuś" porusza problem 

kontaktów międzypokoleniowych, uczy patrzenia na ludzi i odkrywania tego, co w nich 

najlepsze. Pokazuje, że nie należy odrzucać innych ze względu na wiek. Starsze osoby 

mają wiele do zaoferowania - całe swoje doświadczenie życiowe, dystans do 

rzeczywistości, radzenie sobie w różnych okolicznościach. 

A przede wszystkim Babcie i Dziadkowie potrafią zrobić szalone rzeczy dla swoich 

wnucząt… z miłości. Czego przykładem jest Babcia - Rabuś, bez której Ben nigdy nie 

dowiedziałby się, dlaczego Elżbieta II przechadzała się po Tower w koszuli nocnej  

i koronie.                                                                                    Życzymy miłego czytania! 

 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/160545/moja-babcia-kocha-chopina
https://s.lubimyczytac.pl/upload/books/194000/194376/188390-352x500.jpg
https://s.lubimyczytac.pl/upload/books/194000/194376/188390-352x500.jpg
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WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU       
26 stycznia 2023 roku serdecznie zapraszamy  

BABCIE I DZIADKÓW 

do naszego przedszkola na występ wnuków i poczęstunek: 
o godzinie: 13:30- grupa III ,,Smerfy”, 

o godzinie: 13:50 - grupa VI ,,Piraci”, 

o godzinie: 14:20 - grupa V ,,Księżniczki i Rycerze”, 

o godzinie: 14:50 - grupa IV ,,Smoki”, 

o godzinie: 15:20 - grupa II ,,Krasnale”, 

o godzinie: 15:40 - grupa I ,,Słoneczka”. 
Prosimy przynieść rano odświętne ubranie dla dziecka. 

Po uroczystości dzieci z przedszkola mogą odebrać osoby upoważnione. 

 

 
 

27.01.2023 - od godz.9:00 w każdej grupie oddzielnie LABO ODKRYWCY 

- doświadczanie przez eksperymentowanie ,,Tajemnica mieszanin” – warsztaty  

w każdej grupie oddzielnie od godz. 9.00. 

  

 
31.01.2023 - godz. 9:30 - BAL KARNAWAŁOWY  DLA DZIECI. Prosimy  

o przygotowanie strojów dla dzieci. Stroje (podpisane) przynosimy rano w dniu 

balu. Fotograf będzie robił zdjęcia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA od 2003 r. w Przedszkolu Nr 411 „Akademia Króla Stasia”  

w  Warszawie, ul. St. Augusta 77. Materiały zebrała i zredagowała – mgr Katarzyna Smułkowska 


