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„Nowe nazwy grup” 

 
 Już ponad 10 lat temu, wymyśliłam logo naszego przedszkola.  

Opracowanie graficzne mojego projektu wykonał mój przyjaciel, który jest także 

„graficznym tatą” kolorowych misiów, które witają dzieci, zanim wejdą do swojej sali.  

W tym miejscu, chciałam Ci Michał bardzo podziękować za nieodpłatną pracę dla 

naszego przedszkola. Składam Ci wielki ukłon za Twój talent i wielkie serce. Do tych 

podziękowań dołącza się cały personel Krainy Misiów i oczywiście dzieci, które Cię 

bardzo lubią. 

 Zanim, powstał pomysł, nadania grupom nowych nazw, długo się zastanawiałam, 

jakie najbardziej pasowałyby do naszego przedszkola. Wcześniej była grupa 

Muchomorków, Krasnoludków, itp. Poza nazwą i pluszowym emblematem, zawieszonym 

na drzwiach, nic nie łączyło tej nazwy z jakimś konkretnym wydarzeniem, sytuacją, czy 

wystrojem sali. Różne też były pomysły takich nazw. Okazało się jednak, że najprostsze 

rozwiązania są najlepsze. No, w każdym razie, na razie, bo co będzie za parę lat,…nie 

wiadomo. Chociaż, mam nadzieję, że tak już zostanie. 



Pewnie, gdyby klocki z logo, na których siedzą misie, nie były kolorowe, nasze grupy, 

nazywałyby się zupełnie inaczej. Rozwiązanie nasunęło się samo: Misie białe, żółte, 

czerwone i zielone.  

 

 W Krainie Misiów, nasze misie są dla nas bardzo ważne. Misie bawią i uczą się  

z nami, czekają na nas każdego dnia. Kolory, które są w logo to: biały-tło logo, żółty, 

czerwony i zielony klocek, które tworzą podium dla misiów. Żaden miś nie jest na  

1 miejscu. To znak, że nie zawsze będziemy zdobywać 1 miejsca, kolejne miejsca też są 

bardzo ważne i należy się cieszyć nawet najmniejszym osiągnięciem. Tego uczymy się 

od naszych misiów. 

 Skoro, nazwy zostały już wymyślone, należało teraz zająć się organizacją 

uroczystości nadania grupom tych nazw, a także wystrojem i dekoracją sal, szatni i całą 

logistyką kolorowych i funkcjonalnych zmian w naszej Krainie. 

 Podejmując się tego zadania, nie przypuszczałam, że tyle pracy do wykonania 

będzie nas czekać.  

Przy tej okazji chciałabym złożyć wielkie podziękowania mojej pani dyrektor – Agnieszce, 

która zawsze jest otwarta na wszelkie propozycje z naszej strony, wspiera nas i służy 

pomocą w realizacji naszych działań na rzecz dzieci. To wielka radość i duma, mieć obok 

siebie dyrektora, który podaje pomocną dłoń, docenia i cieszy się wspólnie z nami 

naszymi osiągnięciami podczas realizacji różnych zadań. 

 Już na dwa miesiące, przed tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniem, 

opracowałam harmonogram działań, plan zmian szatni przedszkolnej, przygotowałam 

ogłoszenia dla rodziców i informacje na naszą stronę internetową.  



Wymyśliłam także sposób nadania grupom ich nowych nazw, podczas uroczystości na 

sali gimnastycznej, opracowując scenariusz tego radosnego wydarzenia. Cały personel 

Krainy Misiów włączył się z ogromnym zaangażowaniem w realizację poszczególnych 

zadań. Nie skończyłabym tego artykułu, wymieniając poszczególne działania, które 

wspólnie wykonaliśmy. Dlatego, przytoczę te najważniejsze 

W tym miejscu, składam najpiękniejsze podziękowania dla moich utalentowanych 

plastycznie koleżanek nauczycielek, dla pani Bożenki i pana Andrzeja, którzy dzielnie 

znosili rewolucyjne zmiany w szatni i pomagali ze wszystkich sił (pan Andrzej-miś). 

Dziękuję także naszym kochanym paniom kucharkom, które przygotowały kolorowe 

galaretki, na słodki poczęstunek. Panie woźne i pani Michalina, dzielnie towarzyszyły 

nam na każdym etapie prac. Im także należą się głębokie ukłony i serdeczne 

podziękowania. Nie mogę zapomnieć o naszej Oleńce, która zaopatrzyła nas w kolorowe 

kubeczki, serwetki i baloniki. Jej także należą się podziękowania. 

 Pisząc słowa uznania dla pracowników przedszkola, nie sposób zapomnieć  

o naszych wspaniałych rodzicach, którzy włączyli się do wielu działań: zakupy srebrnych 

osłonek, ram na obrazy, przygotowanie kolorowych ciast, namalowanie obrazu białego 

niedźwiedzia dla najmłodszej grupy (pani Patrycja, Mama Zygmusia), prace stolarskie 

przy wykonaniu półek na puchary w szatni, itp. 

Wielkie brawa i szczególne wyrazy podziękowania należą się panom:  

Piotrowi D. i Mateuszowi S. za przymocowanie półek na puchary i materiały 

informacyjne. Miło mi było, z panami wspólnie pracować: asystować przy wierceniu 

otworów, ustalać wymiary i przestawiać szafy. Zawsze wiedziałam, że mamy 

wspaniałych rodziców. 

Dziękuję, dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przygotowali dla dzieci kolorowe stroje 

i okazywali radość i zadowolenie z każdej zmiany w naszej szatni oraz za włączenie się 

do wesołej karteczkowej zabawy na szafach.  

 



Cieszę się, że i ten pomysł mogłam dla nas wszystkich zrealizować i dać szczególnie 

dzieciom, tak wiele radości. Wszystkie kolorowe, pełne miłości i życzeń karteczki, znajdą 

się na pamiątkę w przedszkolnej kronice.  

 Na tak uroczysty dzień (8 stycznia 2019 roku), nasza szatnia zamieniła się  

w kolorową Krainę Misiów. Na parapetach pojawiły się kolorowe misie, obrazy, które 

namalowały dzieci z grupy III, „misiowe kwiaty”, kolorowe misie, wycięte z papieru, 

wizytówki imion dzieci w kolorze nazw misiów, balony i kolorowe krepiny w oknach.  

 Mistrzem ceremonii-uroczystego nadania nazw każdej grupie była pani dyrektor, 

która wprowadziła dzieci w niezwykle kolorowy świat, w którym małe i duże misie są 

najważniejsze. 

 

 

 

 



Każda grupa, zaprezentowała przygotowaną na tę uroczystość piosenkę, która 

wiązała się z kolorem swoich misiów. Dzieci, prezentowały się niezwykle uroczyście  

i kolorowo. Piękne, misiowe opaski, były zwieńczeniem ich kolorowych bluzeczek, 

spodenek, kokardek, czy spineczek, a nawet pomalowanych (tylko na ten dzień) 

paznokci. Muszę przyznać, że dziewczynkom sprawiło to dużo radości. 

Dnia 8 stycznia 2019 roku, w sposób oficjalny i uroczysty pani dyrektor, nadała 

każdej grupie w naszym przedszkolu jej indywidualną nazwę. Od tej pory będą, więc: 

  

  

 Ten moment został zaakcentowany „deszczem” kolorowych konfetti, które i dzieci 

i panie, wyciskały przez kilka dni. 

 

 



 To jednak nie był koniec naszych niespodzianek dla dzieci. W grupach, czekały 

na Nasze Misie słodkie niespodzianki: kolorowe galaretki w kolorowych kubeczkach. 

Jednak, zanim dzieci przekroczyły próg sali, wybrane dziecko, przecinało kolorową 

wstęgę, otwierającą wejście do grupy z nową nazwą. 

 

 Śmietankowa, cytrynowa, truskawkowa i galaretka z kiwi, smakowały w tym dniu, 

jakoś zupełnie inaczej, a kubeczki szybko zostały puste. 

 



 

Mama Kostka, Szymona P. oraz Oli z grupy III, przygotowały czerwone ciasto, tort 

bezowy z granatem oraz malinowe cukierki. Serdecznie dziękujemy. 

 

Mamy nadzieję, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich 

przedszkolaków. Chcemy, aby dzieci identyfikowały się z nazwą swojej grupy, aby 

kochały swoje misie, uczyły i bawiły się razem z nimi, aby to one były także radosnym 

pretekstem do przyjścia do przedszkola. Misie zawsze będą na Nie czekały i do końca 

pobytu w przedszkolu będą Im pomagały, wspierały, będą Ich pluszowymi przyjaciółmi.  

Cieszę się i osobiście jest mi niezmiernie miło, że nazwy poszczególnych grup,  

w sposób naturalny i pasujący, łączyć się będą z wymyśloną kiedyś przeze mnie nazwą 

Kraina Misiów. 

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mamy takie misiowe nazwy  

w przyjaznej dla wszystkich Krainie Misiów. 


