
KRECIK Z WIZYTĄ 
w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie 

 

 

 

 

Kożuchów to piękne, zabytkowe miasto, pierwsze wzmianki o nim 

pochodzą już z średniowiecza. Położone w południowej  części województwa 

lubuskiego,  należy do powiatu nowosolskiego.  To tutaj w piątkowe popołudnie 

29 września 2017r, zawitał długo oczekiwany Gość. 

 

 

Z wielką niecierpliwością Przedszkolaki czekały 

na Krecika,  niestety kiedy przyjechał nie było już 

dzieci w przedszkolu.                                             

Nie został jednak sam, powędrował do domu 

małej Hani z grupy Żabek, która w piękny sobotni 

dzień zabrała malutkiego Gościa na grzybobranie.  

 

 

 

 



 

Kiedy nadszedł poniedziałkowy ranek Krecik powrócił do Przedszkola, 

gdzie dzieci już na niego czekały, zapewniły mu moc atrakcji.  

 

Pszczółki oprowadziły gościa po 

naszym przedszkolu. Pokazały 

mu wszystkie Grupy, gdzie 

gotuje się posiłki i jest plac 

zabaw. Pokazały mu również  

gdzie pracuje p. Dyrektor                     

p. Księgowa oraz Intendentka. 

 

Pszczółki zabrały 

podróżnika także na spacer                     

po okolicy.  Pokazały mu 

zabytkową wieżę ciśnień 

umiejscowioną                                 

w najwyższym punkcie 

naszego pięknego miasta … 

 

 

 … sąsiadującą z naszym 

Przedszkolem Szkołę 

Podstawową nr 2,  

 

 

 

pokazały także Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych.  

Krecik z uwagą oglądał 

miejsca  i słuchał o nich 

opowieści …. 



 

Piękny Kożuchów zabytkami słynie, we wtorkowy poranek Kaczuszki 

zaprowadziły Krecika do rynku  gdzie siedzibę ma Urząd Miasta.  

 

Pracuje tam pan Burmistrz, 

najważniejsza osoba w naszym 

mieście, który chętnie odwiedza                                                          

nasze przedszkole. 

 

 

 

 

 Zwiedzając Kożuchów nie mogliśmy pominąć 

miejsca, w którym dużo się dzieje. Stary 

średniowieczny Zamek, w którym mieści się 

Kożuchowskie Centrum Kultury. Rokrocznie w fosie 

otaczającej Zamek odbywa się turniej rycerski, jest to 

piękne historyczne widowisko z prawdziwymi 

rycerzami, końmi i walkami. 

Może Krecik weźmie udział w turnieju?      

      Już teraz zapraszamy ….. 

 

 

 

 

Żabki, wspólnie z Naszym 

Gościem słuchały bajki                         

o Kreciku i odbyły podróż do 

miasta, z którego przyjechał. 

 



 

 

Zjadł z dziećmi śniadanie                       

i towarzyszył we wspólnych 

zajęciach i zabawach. 

 

 

 

 

Sowy zaprosiły gościa nie tylko 

do wspólnej zabawy ale                           

i owocowego tańca. 

 

 

 

 

 

 

Bardzo ciekawie ugościły Krecika 

Biedronki. Zaprosiły go na warsztaty 

rzeźbienia warzyw i owoców.                     

Pani Jola która specjalnie przyszła                 

do naszego Przedszkola wyrzeźbiła                    

z bakłażana kolegę dla Krecika.                   

Nasz Gość z dumą usiadł obok 

swego nowego przyjaciela. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Krecik bardzo polubił wędrówki.                            

Dlatego z wielką ochotą przyjął 

zaproszenie Kaczuszek do biblioteki 

miejskiej. Był bardzo szczęśliwy 

kiedy pani bibliotekarka znalazła 

bajki, które dobrze zna. 

Może z nami pozostanie? miejsce na 

półeczce już ma. 

 

 

Ostatni dzień Krecik spędził na zabawie z najmłodszymi przedszkolakami                              

z grupy Motylków. Wspólnie z nimi uczył się angielskiego, a potem dzieci 

zaprosiły Gościa oraz koleżanki  i kolegów z grupy Żabek na wspólne oglądanie 

bajki  o Przygodach Krecika. Dzieci nie mogły uwierzyć że bajkowy Krecik 

zawitał   do naszego Przedszkola i wspólnie z nimi się bawi.   

 

                     



 

Na koniec …… 

„Tak nam pięknie dni minęły, pożegnania nadszedł czas. 

Pamiętaj o nas Kreciku, może kiedyś jeszcze odwiedzisz nas.  

Dużo u nas zobaczyłeś, pięknie z nami się bawiłeś.  

Przekaż innym Przedszkolakom w jakim fajnym miejscu byłeś.  

Za piękne wspólne chwile bardzo dziękujemy.  

Trochę pamiątek z pobytu u nas przekazujemy. 

Kochany Kreciku! 

Miłej dalszej podróży Tobie  życzymy”. 

Dziękujemy!!! 


