
9.09.2019 - Pierwsze dni w przedszkolu 
,,Rybek"

Nasze maluchy z grupy ,,Rybki" uczą się życia w grupie rówieśniczej, poznają siebie 
i najbliższe otoczenie. Początki pobytu w przedszkolu to stres dla dzieci, ale również 
dla rodziców. Ale nasze brzdące już nie płaczą. Czas spędzają na wspólnej zabawie w
sali jak również na świeżym powietrzu.





10.09.2019 - Krasnoludki i Słoneczka w Szkole 
Podstawowej Nr 5

W środę przedszkolaki wybrały się do Szkoły  Podstawowej Nr 5 w Gostyniu. Na 
miejscu dzieci  powitała pani dyrektor, która zaprosiła nas do zwiedzenia szkoły. 
Wędrując korytarzami podziwialiśmy piękne prace plastyczne starszych kolegów, 
zapoznaliśmy się z Kodeksem Dobrego Zachowania, mieliśmy okazję obejrzeć 
zajęcia gimnastyczne na hali sportowej. Zajrzeliśmy również na lekcję języka 
angielskiego, gdzie spotkaliśmy wielu absolwentów naszego przedszkola. Spotkanie 
to sprawiło dzieciom mnóstwo radości.





11.09.2019 - "Słoneczka" rozpoczęły przygodę 
z misiem

Mały Miś po raz kolejny pojawił się w grupie "Słoneczka". Dzieci przygodę 
z misiem rozpoczęły od wysłuchania bajki relaksacyjnej o małym niedźwiadku oraz 
specjalnie dla misia pokolorowały "misiowe" obrazki. Dzieci teraz z niecierpliwością
czekają na wizytę misia w swoim domu.







13.09.2019 - Krasnoludki" na wycieczce w 
parku

"Krasnoludki" wraz z paniami uczestniczyły w wycieczce do parku. Głównym jej 
celem było utrwalenie i poszerzenie wiadomości przyrodniczych. Podążając alejkami
parku dzieci miały  możliwość utrwalenia nazw drzew, zebrania ciekawych 
okazów przyrodniczych oraz utrwalenie znajomości zasad zachowania się w parku. 
Przyniesione "jesienne skarby" przedszkolaki umieściły w kąciku przyrody w sali. 
Bardzo dziękujemy również mamie Zosi za wrzosy, które sprawiły, że nasz kącik 
przyrody jest bogatszy o nowe roślinki.





13.09.2019 - Zabawy w "Smerfach"

Początki pobytu w przedszkolu to stres nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców. We 
wrześniu płaczące maluchy w przedszkolu to niemal codzienność. Jednak nasze 
,,Smerfy" już coraz mniej płaczą. Przyzwyczaiły się do nowego otoczenia, poznały 
siebie nawzajem i swoje wychowawczynie. Czas spędzają na wspólnej zabawie 
zarówno w sali, jak i na tarasie przedszkolnym.





16.09.2019 - "Dzień Kropki" w grupie 
"Słoneczka"

"Słoneczka" w poniedziałek, 16 września obchodziły "Dzień Kropki" - 
radosne święto kreatywności i pomysłowości. Celem tego dnia było zachęcenie 
dzieci do tworzenia i działania. Tego dnia w naszej sali nie zabrakło kropek, wspólnie
dostrzegaliśmy je tam, gdzie wcześniej nikt na nie nie zwracał uwagi. Okazało się, że
towarzyszą nam w codziennym życiu. Na zajęciach poznaliśmy genezę tego święta. 
Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania jak to zwyczajna kropka zmieniła 
świat małej dziewczynki o imieniu Vashi. Historia ta uświadomiła dzieciom, że każdy
z nas ma jakieś ukryte zdolności.





17.09.2019 - Rodzice czytają u Muchomorków

W ramach realizacji programu "Mały czytelnik" w grupie "Muchomorki" 
rozpoczęliśmy cykl spotkań czytelniczych, do których zapraszamy rodziców lub 
dziadków, aby czytali dzieciom utwory polskich poetów. Bardzo dziękujemy za 
poświęcony czas i niespodzianki dla dzieci. Zachęcamy pozostałych rodziców do 
odwiedzenia nas w przedszkolu. 





19.09.2019 - Muchomorki w bibliotece
Dzieci z grupy "Muchomorki" w ramach realizacji programu autorskiego pt."Mały 
czytelnik" odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Gostyniu. Tematem spotkania było 
poznanie twórczości Marii Konopnickiej. Po przeczytaniu przez panią bibliotekarkę 
kilku wierszy i krótkiej pogadance na temat autorki, przedszkolacy z wielkim 
zainteresowaniem przeglądały książki na półkach w dziale dla najmłodszych. Dzieci 
dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy
się w niej zachowywać. "Muchomorki" dowiedziały się także jak należy dbać o 
książki. Żegnając się otrzymały kolorowanki oraz zapewniały, że przyjdą ponownie, 
tym razem z rodzicami, by zapisać się i wypożyczyć książki. 





19.09.2019 - "Słoneczka" na basenie

Dzieci z grupy "Słoneczka" rozpoczęły zajęcia na basenie. Przedszkolacy podczas 
zabaw w wodzie oswajają się z nią oraz poznają elementy nauki pływania, 
przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Podczas zabaw czują się jak rybki w wodzie.







20.09.2019 - ,,Dzień Przedszkolaka" w 
przedszkolu

20 września wszystkie dzieci z naszego przedszkola obchodziły swoje święto - Dzień
Przedszkolaka. Tego dnia przyjechał do nas teatrzyk, dzieci obejrzały spektakl pt. 
"Pies Pompon" były również wspólne śpiewy, tańce i zabawa. Wszystkie 
przedszkolaki były zadowolone z zabawy, a dodatkowo dzień zakończył się słodkim 
poczęstunkiem. Smaczne torty przygotowały nasze panie kucharki - dziękujemy! Już 
dziś czekamy na kolejny dzień przedszkolaka, ale to dopiero za rok.





24.09.2019 - Dbamy o siebie - wizyta dietetyka 
w grupie "Słoneczka"
W środę, 24 września w ramach zajęć poświęconych dbaniu o siebie, dzieci z grupy 
"Słoneczka" odwiedziła pani dietetyk. Pani Iza opowiedziała przedszkolakom między
innymi kim jest dietetyk i czym się zajmuje, jakie produkty są najbardziej 
wartościowe dla naszego organizmu, oraz w jaki sposób żywność wpływa na nasze 
zdrowie i zachowanie. Dzieci dowiedziały się również dlaczego należy ograniczać 
słodycze i słodkie napoje, a zwiększyć spożycie warzyw i owoców. Dla 
przedszkolaków była to z pewnością pouczająca lekcja, która poszerzyła ich wiedzę 
na temat zdrowego odżywiania.





25.09.2019 - "Krasnoludki" i "Słoneczka" 
dbają o środowisko
Dzieci z grupy "Krasnoludki" i "Słoneczka" włączyły się do akcji społecznej 
"Sprzątanie Świata". Najpierw zostały przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały 
dzieci do działań mających na celu dbanie o nasze środowisko. Przedszkolaki 
zaopatrzone w gumowe rękawiczki i worki ochoczo wzięły się do  pracy. Głównym 
celem akcji było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania "świata", wyjaśnienie 
konieczności ochrony  środowiska, recyklingu. Mamy nadzieję, że w ten sposób
 zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi,  ekologicznymi 
nawykami. Dla "Krasnoludków" i "Słoneczek" akcja ta była wspaniałą lekcją 
przyrody.





30.09.2019 - Dzień Chłopaka - "Jeżyki", 
"Muchomorki", "Słoneczka"
Dnia 30 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Był 
to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy. Dzieci uczestniczyły w wielu pląsach
i zabawach, oczywiście nie zabrakło życzeń dla naszych chłopców. Dobre humory 
towarzyszyły wszystkim przez cały dzień.





30.09.2019 - Dzień Chłopaka w grupie 
Krasnoludki"

30 września w grupie "Krasnoludki" świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczynki 
obdarowały chłopców upominkami, życzeniami oraz uściskami. Dzień upłynął nam 
na wspólnej zabawie i tańcach. Mamy nadzieję, że tym drobnym gestem sprawiliśmy 
radość naszym chłopcom i z przyjemnością będziemy wspominać ten dzień. Bardzo 
dziękujemy mamie Zosi za słodki poczęstunek, czekolady. 





1.10.2019 - Owoce są smaczne i zdrowe

W grupie "SMERFY" tydzień upłynął pod hasłem Owoce są smaczne i 
zdrowe. Przekonaliśmy się o tym podczas różnych, ciekawych zajęć. Dowiedzieliśmy
się jak ważne jest spożywanie owoców. Wiele radości sprawiło nam 
przygotowywanie owocowych szaszłyków. Samodzielne tworzenie kompozycji z 
owoców zachęcało do próbowania różnych smaków. Dzieci aktywnie brały udział 
najpierw w przygotowywaniu smakołyków, a potem chętnie zjadały swoje dzieła.To 
była wielka owocowa uczta!  





1.10.2019 - "Jesienne zabawy smerfów"

Jesień już zawitała do nas a wraz z nią piękna pogoda. Dzieci z grupy "Smerfy" 
chętnie korzystają z przedszkolnego placu zabaw. Zabawy na świeżym powietrzu 
sprawiają przedszkolakom wiele radości...





2.10.2019 - Jabłka z masy solnej u ,,Rybek"

Omawiając tematykę "Jesień daje nam owoce" dzieci z grupy Rybki poznały między 
innymi wiele treści zdrowotnych, by zjadanie owoców było naprawdę przyjemnością 
i świetnym nawykiem na długie lata. Przez doświadczenie smaku i pięknego wyglądu
owoców temat utkwi dosadniej w główkach małych pociech. Lepienie z masy solnej 
sprawia dzieciom wiele radości więc trafność wyboru techniki plastycznej jest 
konieczna. Zabawa rozwija wyobraźnię, zdolności manualne. Zanim przystąpiliśmy 
do dzieła dzieci dokładnie obejrzały różne owoce zwracając uwagę na różnorodność 
kształtów, barw oraz zapach. Z wykonanej masy według przepisu formowaliśmy 
jabłka, które po wyschnięciu pomalowaliśmy na kolor czerwony.  





2.10.2019 - "Krasnoludki" w szkole

Mając na uwadze potrzeby społeczne, a przede wszystkim potrzeby emocjonalne 
dzieci, w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 5 w Gostyniu i realizacji 
projektu edukacyjnego "Zanim zostaniesz pierwszakiem" przedszkolaki odwiedziły 
świetlicę szkolną w której pracuje mama Maksyma. Dzieci poznały wyposażenie sali 
świetlicy i zasady korzystania z dostępnych materiałów edukacyjnych. Czas pobytu 
w świetlicy minął wszystkim szybko bo "Krasnoludki" poznały wiele gier 
planszowych w które mogły pograć. Teraz już wszystkie przedszkolaki  dobrze 
wiedzą gdzie można wesoło i ciekawie spędzić czas wolny przed i po zajęciach 
szkolnych. Bardzo dziękujemy mamie Maksyma za miłą gościnę. 





3.10.2019 - Szaszłyki owocowe u ,,Rybek\'

Podczas pobytu dzieci w przedszkolu staramy się zachęcać przedszkolaki różnymi 
sposobami do spożywania owoców. Są pogadanki, oglądamy ilustracje, filmy, 
słuchamy wierszy i bajek. Jednak okazuje się, że najlepszym sposobem na zachęcenie
do zjadania różnych owoców było własnoręczne wykonanie szaszłyków owocowych 
przez naszych najmłodszych wychowanków. Pierwszy tydzień października 
obfitował w zajęcia podczas których bardzo dużo mówiliśmy o tym, jak ważne dla 
naszego organizmu i zdrowia jest spożywanie owoców. Dzieci samodzielnie 
wykonywały przepyszne i zdrowe zarazem szaszłyki owocowe. Przedszkolakom 
bardzo smakowały własnoręcznie wykonane potrawy, a ilością zjedzonych 
szaszłyków niektóre dzieci nas zaskoczyły, najbardziej te, które generalnie są 
niejadkami i do jedzenia trzeba je namawiać.





4.10.2019 - Spotkanie z Panem Pyrkiem
Dnia 4.10.2019 nasze przedszkole odwiedził Pan Pyrek. Dzieci uczestniczyły w pogadance na 
temat bezpieczeństwa, dowiedziały się na czym polega praca policjanta.



4.10.2019 - "Dzień Pomidora" w grupie 
"Słoneczka"

W piątek, 4 października w grupie "Słoneczka" swoje święto obchodził - pomidor. 
Aby było wyjątkowo wszyscy włożyliśmy ubrania w kolorze czerwonym. Nasz 
bohater dnia: śliczny, smaczny i czerwony pomidorek towarzyszył nam w zabawach. 
Dzieci określały m.in. cechy pomidora, wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt.: 
"Pomidor" oraz wesoło bawiły się przy muzyce. Nie zabrakło oczywiście 
smakowania pomidorów. W dalszej części zajęć wykonaliśmy pracę plastyczną pod 
hasłem "Pan Pomidor". Dzień był bardzo ciekawy i wesoły. 





7.10.2019 - Jesiennie u Muchomorków
Jesień to wyjątkowa pora roku, malująca świat wieloma kolorami. Zainspirowała ona 
dzieci z grupy "Muchomorki" do wielu ciekawych zajęć i prac plastycznych. Przez 
cały tydzień stworzyliśmy mnóstwo ciekawych jesiennych prac, dary jesieni 
posłużyły nam również do ciekawych zabaw matematycznych



7.10.2019 - Teatrzyk "na Straganie " u 
Smerfów
Dnia 7.10 2019 dzieci z grupy "Smerfy" obejrzały teatrzyk "Na straganie". Smerfiki 
poznały nazwy warzyw i same ochoczo odgrywały role w swoim przedstawieniu.



10.10.2019 - Dzień Marchewki w grupie 
,,Rybki"

W czwartek, 10 października w grupie "Rybki" swoje święto obchodziła - 
marchewka. Aby było wyjątkowo wszyscy włożyliśmy ubrania w kolorze 
pomarańczowym. Nasza bohaterka dnia: śliczna, smaczna i pomarańczowa 
marchewka towarzyszyła nam w
zabawach. Dzieci układały puzzle z rozsypanki, malowały palcami marchewkę oraz 
wesoło bawiły się przy piosence ,,Na marchewki urodziny". Nie zabrakło oczywiście 
smakowania pysznego soku marchewkowego. Dzień był bardzo ciekawy i wesoły. 

 






