,,PRZEDSZKOLNE MISIE"
Maciej N. grupa III Misie Widzimiśki,
Krzysztof N. grupa X Zajączki Szarusie
i tata Mateusz
Na warszawskim Ursynowie,
A właściwie Natolinie.
Najwspanialsze jest przeszkole,
Które z dwojga misiów słynie.
Pierwszy Dyzio ma na imię,
Pod krawatem chodzi stale.
Jest z zawodu reporterem,
Choć nie umie pisać wcale.
Za to świetne zna historie,
Które dzieci uwielbiają.
Gdy czytają im rodzice,
Bardzo chętnie ich słuchają.
Jest też druga reporterka,
Która w filii zamieszkuje.
Wszystkie swoje obserwacje,
Do gazetki zapisuje.
Ona futro ma brązowe,
Witaminka się nazywa.
Bo najbardziej lubi zjadać
Miód, owoce i warzywa.
Jeśli poznać misie chcesz
I zobaczyć je masz chęć.
To zaprasza Cię przedszkole
395.

,,DYZIO"
Monika B. grupa I Misie Bajbajki
Dyziu, Dyziu nie bądź zły
Choć na dworze deszcz i mgły
Zaraz słońce je przegoni.
Weźmiesz mikrofon i w teren pogonisz
Reportaż do gazetki zrobisz
Do druku potem go przerobisz.
Będą go dzieci chętnie czytały
Zadania z rodzicami rozwiązywały
I na następny numer czekały.

,,DYZIO"
Marcin B. grupa X Zajączki Szarusie
Dyzio to reporter miś,
O czym on napisze dziś?
O warzywach lub owocach,
Morskich stworach lub motorach.
On pewnie coś wymyśli,
A tymczasem zbiera myśli.
Dla dziewczynek i chłopaków,
Bardzo fajnych przedszkolaków.

,,NASZE MISIE"
Jaś Cz. grupa VIII Myszki Lubinorki
Idę z mamą do przedszkola dziś,
A tu przed wejściem wita mnie Miś.
Jak on się zwie: czy to jest Minka,
Czy Ninka, nie – to WITAMINKA.
Na swoich łapkach ma serduszka,
A dwie kokardki są na uszkach.
Czy ma jakiegoś przyjaciela?
Tak – ona zna Misia RE – PORTERA.
Z misiami fajnie mija nam czas,
W przedszkolu bawią i uczą nas.

,,ZGRANY DUET"
Łukasz S. grupa VII Smoki Zgaduloki
Dyzio to jest fajny gość,
Który pomysłów nigdy nie ma dość.
Re Porterka Witaminka policzki ma,
Różowe niczym malinka.
Razem tworzą duet zgrany,
Snując wspólnie misiowe plany.
Tuzin zadań wymyślają,
Za co ich dzieci bardzo kochają,
I na kolejne numery gazetki czekają.

,,SMAKOSZ MIŚ"
Jan T. grupa V Misie Optymisie
Miś Re Porter, gdy był młody
Zjadał: ciastka, chipsy, lody.
Lecz zdrowie to nie przelewki,
Więc dziś głównie je marchewki.
I inne zdrowe roślinki,
Zgodnie z radą Witaminki!

,,LUBIMY MISIE"
Alicja W. grupa VIII Myszki Lubinorki
Dyzio to przedszkolny miś,
Którego znamy nie od dziś.
Przedszkolne wydarzenia relacjonuje,
W gazetce wszystko dokładnie opisuje.
Dla dzieci zadania ciekawe ma,
Na które odpowiedź każde dziecko zna.
Do misiowej skrzynki wrzuć kartę odpowiedzi,
A prezent od misia prędko Cię odwiedzi!
Jego przyjaciółka to jest Witaminka,
Której buzię zdobi uśmiechnięta minka.
Z apetytem zjada gruszki i jabłuszka,
Które w mig wpadają do pluszowego brzuszka.
OBY NASZE MISIE,
ZAWSZE Z NAMI BYŁY,
BO MY – PRZEDSZKOLAKI,
BARDZO JE LUBIMY!

,,ZAGADKA"
Natalia M. grupa VII Smoki Zgaduloki
Ma naszyjnik w serca,
Uczy jak kokardy,
Zdobi łapkę branzoletka.
Wiecie kto to taki?
Nasza Re Porterka Witaminka,
Która wita swoją minką
Wszystkie dzieciaczki!

,,REPORTERZY"
Kryspin B. grupa X Zajączki Szarusie
Reporterka Witaminka –
Bardzo zdrowa to dziewczynka.
I z pewnością Was nauczy,
Jak rozwiązać wiele kluczy.
Co jeść trzeba Wam opowie,
W Waszym zdrowiu Wam pomoże.
Reporterek Dyzio fajnie śmieje się,
Wszystko Wam opowie,
Co w przedszkolu dzieje się.

,,DZIEŃ W PRZEDSZKOLU"
Kuba W. grupa X Zajączki Szarusie
Re Porterek Dyzio
To nasz przedszkolny miś,
Który bajkę chętnie opowie dziś.
O Płetwalu Błękitnym i Krabie Pustelniku,
Co lubią posprzątać
W zabawkowym kąciku.
I książkę chętnie czyta,
Gdy za oknem wiatr pomyka.
Literki napisze, cyferki policzy
I poskłada klocki
I chętnie poćwiczy.
Tak misiowi mija dzień w przedszkolu
Potańczy, pośpiewa,
Wszystkie dzieci obserwuje
I je fotografuje.
Pamiątkę mają świetną,
Gazetkę więc czytają
I wszystko chętnie oglądają.

,,SMACZNIE I ZDROWO"
Kuba W. grupa X Zajączki Szarusie
Pan kucharz smacznie nam gotuje,
Misia Witaminka zawsze tego dopilnuje.
Są warzywa i owoce,
Mięso, ryba, kasza
I podwieczorek pyszny
Zjeść się opłaca.
Bo na talerzach bardzo kolorowo,
Pysznie i zdrowo.

,,ZOO"
Kuba W. grupa X Zajączki Szarusie
Misio Re Porterek
Wybrał się w zimowy dzień do zoo na spacerek.
Lornetkę do kieszeni schował,
A jak trzeba to surykatki przez nią obserwował.
Aparat fotograficzny w rękach trzymał
I krokodyla wypatrywał.
Gdy foki ryby zjadały,
A hipopotamy marchewkę chrupały,
O przekąsce pomyślał
I budkę ze smakołykami wymyślał.
A dziś w zoo była chlapa
I z gofra wielka klapa.
Tak skończył się w zoo dzień wesoły,
Re Porterek wrócił do szkoły.

,,SWETEREK"
Kuba W. grupa X Zajączki Szarusie
Misio Re Porterek,
Nosi niebieski sweterek.
W tym sweterku chodzi na reportarze
I ja o takim sweterku marzę.
Sweterek misiowy jest ciepły i zdrowy,
Gdy słońce nie świeci,
Chodzą w nim wszystkie dzieci.

