
Moje urodziny….  

Mam na imię Mikołaj. W grudniu skończyłem 3 lata. Opowiem Wam o moich urodzinach – 

pierwszych w przedszkolu!  

Bardzo czekałem na ten dzień. Pewnie Was nie zaskoczę, gdy powiem, że wszystkie 

przedszkolaki lubią urodziny. Jest to święto całej grupy. Solenizant zakłada specjalny kapelusz ze 

świeczkami i się zaczyna… 

U nas zaczęło się kilka dni wcześniej. Razem z rodzicami wymyśliłem, że tego dnia w ramach 

urodzinowej niespodzianki wszystkie koleżanki i koledzy z Białych Misiów dostaną ode mnie 

własnoręcznie zrobiony upominek – zawieszkę na choinkę. 

 

 

 

Mama zastanawiała się nad tortem dla nas. Podpowiedziałem jej, że przecież bardzo lubię 

galaretkę. Ja pomyślałem, a mama zrobiła. Takim oto sposobem każdy dostał kolorowy deser. Mój miał 

jeszcze 3 świeczki w kształcie Strażaka Sama. 

 



 

Strażak Sam to mój idol. Fascynują mnie jego przygody. Chciałbym - jak on - pędzić ludziom na 

ratunek, gasić wszelkie pożary. Póki co tak działam w swojej wyobraźni. Rodzice mówią, że jak będę 

duży i będę bardzo chciał, to mogę zostać prawdziwym strażakiem. Pierwsze kroki już poczyniłem – co 

możecie sami zobaczyć tu: 

https://www.facebook.com/osp.swiercze/posts/709165199493203 

Dlatego też, w ten wyjątkowy dzień, zamiast urodzinowego kapelusza, założyłem żółty hełm strażacki.  

 

 

 

https://www.facebook.com/osp.swiercze/posts/709165199493203


 

 

Potem mama przeczytała jedną z moich ulubionych bajek: „Elmer i Wielki Ptak”. Jest to opowieść  

o życiu w grupie, o wartościach ważnych dla wszystkich przedszkolaków – o przyjaźni, wspólnym 

działaniu, wspieraniu się, szukaniu rozwiązań i pomaganiu sobie nawzajem. Rodzice mówią, że to są 

bajki nie tylko dla dzieci. 

Białe Misie, pięknie zaśpiewały mi 100 lat! Super było trzymać się za ręce, cieszyć na widok 

płonących świeczek, iskrzącego zimnego ognia i razem wcinać galaretkowy tort. Panie i Dzieci złożyły 

mi życzenia – najbardziej zapamiętałem te o prezentach i zabawkach. 

 

 

Takie wyjątkowe urodziny w przedszkolu to w dużej mierze zasługa naszych wspaniałych Pań! 

Wkładają w nie dużo pracy i serca by jeszcze bardziej integrować nas – Białe Misie - ze sobą. 

Dziękujemy! 

Szczęśliwego Nowego Roku Życia dla Nas Wszystkich! 

Mikołaj z Rodzicami 


