
10.10.2019 - Dzień drzewa
10 października dzieci z grupy Jeżyki obchodziły Święto Drzewa, uczestniczyły w 
zajęciach i zabawach dydaktycznych podczas których poznały gatunki drzew oraz ich
znaczenie dla czystości powietrza, a tym samym zdrowia człowieka. W czasie zabaw 
badawczych w ogrodzie dzieci obserwowały drzewa, dotykały korę i liście. Dzieci 
wspólnie wykonały pracę plastyczną: "Jesienne drzewo". 





11.10.2019 - "Krasnoludki" na basenie
W piątek dzieci z grupy "Krasnoludki" miały okazję ćwiczyć swoje umiejętności 
pływackie na krytej pływalni "Na Fali". Zajęcia polegają na ciekawych ćwiczeniach i
zabawach oswajających z wodą, urozmaiconych elementami pomocniczymi do nauki
pływania, takimi jak deski i makarony. Wszystkie ćwiczenia i zabawy są 
demonstrowane przez instruktorów, którzy dbają o bezpieczeństwo, uczą zasad, 
pomagają i zachęcają. Ćwiczenia w wodzie wpływają pozytywnie na rozwój dziecka 
oraz przynoszą wiele dobrej zabawy co widać na zdjęciach. 





12.10.2019 - Muchomorki w bibliotece
Muchomorki po raz drugi odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Gostyniu. 
Tematem spotkania był Julian Tuwim i jego wiesze dla dzieci. Młodzi słuchacze 
z wielkim zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek z życia poety. 
Następnie usłyszeli kilka jego wierszy przeczytanych przez panią 
bibliotekarkę. Serdecznie dziękujemy. 





14.10.2019 - "Jabłuszka" Smerfów
"Smerfy" rozmawiają o owocach. Przedszkolaki na zajęcia przynosiły 
owoce rozpoznawały je, nazywały, segregowały i posmakowały każdego z nich. 
W środowy poranek dzieci miały dużo uciechy, gdyż w tym dniu na 
zajęciach plastycznych przedszkolaki lepiły jabłuszka z masy solnej. Smerfy 
poznały jakim materiałem jest masa solna. Następnie przedszkolaki pomalowały 
owoce farbami na właściwe kolory. Zajęcia te były okazją do wspaniałej zabawy 
i rozwijania sprawności manualnej dzieci. 





14.10.2019 - Wesołej Jeże z warzyw i owoców
Jesień to doskonały czas na owocowo-warzywne zbiory oraz kształtowanie u dzieci 
prawidłowych zasad odżywiania. W grupie Jeżyki pojawiły się kąciki pełne 
pachnących świeżych warzyw i owoców. Dzieci poznały ich nazwy, degustowały 
smaki, dowiadywały się, jaki mają wpływ na nasze zdrowie i dlaczego powinniśmy 
je spożywać. Dzieci uczestniczyły w inscenizacji wiersza J. Brzechwy pt. "Na 
straganie". Wykonały przepiękne Jeżyki z warzyw i owoców. 





15.10.2019 - "Krasnoludki" w Bibliotece 
Publicznej
We wtorek "Krasnoludki" udały się do Biblioteki Publicznej w Gostyniu. Celem 
wycieczki było kształtowanie poczucia szacunku do książek, rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych oraz poznanie pracy bibliotekarza. Podczas spotkania 
pani Ewa zapoznała przedszkolaków z księgozbiorem literatury dziecięcej, 
przybliżyła zasady zachowania w czytelni, a potem opowiedziała o swojej pracy. 
Następnie dzieci z dużym zaangażowaniem oglądały wybrane przez siebie 
książeczki. Za miłe spotkanie "Krasnoludki" podziękowały własnoręcznie 
przygotowanymi kwiatkami. Do przedszkola wróciły z wypożyczonymi książkami, 
które będą samodzielnie czytały.





18.10.2019 - Muchomorki u lekarza
W piątkowy poranek Muchomorki wybrały się do przychodni zdrowia. 
Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z trudną i odpowiedzialną pracą 
lekarza, pielęgniarki, rozwijanie zainteresowań pracą zawodową dorosłych, 
rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych oraz społecznej przydatności pracy 
lekarza, pielęgniarki. Dziękujemy pracownikom służby zdrowia za poświęcony czas. 





22.10.2019 - "Krasnoludki" i "Słoneczka" w 
szkole 
 

We wtorkowe przedpołudnie starszacy z grup: "Słoneczka" i "Krasnoludki" udali się 
na wycieczkę do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu, gdzie na miejscu czekała już 
na wszystkich nauczycielka Pani Magdalena - mama Maksyma. Tym razem dzieci 
miały możliwość skorzystania z nowego boiska szkolnego, które jak się okazało, jest 
bardzo atrakcyjnym miejscem do wesołych gier i zajęć. Wśród radosnych harców ze 
skakankami, piłkami, hula - hop znalazł się także czas na grę "w dwa ognie" oraz 
pogaduszki ze starszymi kolegami i koleżankami. Taka integracja środowisk 
przedszkole - szkoła jest ważna, dlatego, że ułatwi przedszkolakom - przyszłym 
uczniom start w pierwszej klasie. Bo szkoła to obowiązki i nauka, ale także 
wspaniała przygoda, do której już teraz chcemy przedszkolaków zachęcić i 
przygotować.





23.10.2019 - Akcja Charytatywna w 
przedszkolu
Koordynatorzy z grup "Krasnoludki" i "Słoneczka" serdecznie zapraszają dzieci i 
rodziców do wzięcia udziału w akcji charytatywnej zorganizowanej przez fundację 
Mam Marzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, który 
obchodzony jest
25 - listopada. W holu przedszkola znajduje się pojemnik do którego można wkładać:
nowe pluszaki, książeczki, gry planszowe, kredki, pisaki itp. Zebrane artykuły trafią 
do dzieci z oddziałów onkologicznych w Poznaniu. Do akcji przedszkolaki zaprosiły 
uczniów kl.6 ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu. Zbiórka potrwa do 18 
listopada.



24.10.2019 - Muchomorki, Słoneczka i 
Krasnoludki w Szkole Muzycznej
W czwartkowy poranek dzieci z grupy Muchomorki, Słoneczka i 
Krasnoludki wybrały się na "Jesienny Koncert" przygotowany przez uczniów i 
nauczycieli Szkoły Muzycznej w Gostyniu. Występy młodych artystów poprzedzone 
były krótką prezentacją instrumentów. Dzieci miały okazję poznać takie instrumenty 
jak: fortepian, gitara, flet, klarnet, skrzypce, saksofon, akordeon. W tym dniu 
przedszkolakom towarzyszyły niezapomniane przeżycia, które rozbudziły w nich 
zainteresowanie muzyką. Być może i nasze przedszkolaki niebawem staną się 
uczniami tej szkoły. Bardzo dziękujemy, czekamy na kolejne spotkanie.





24.10.2019 - Pasowanie na przedszkolaka w 
Smerfach, Rybkach, Muchomorkach
"Smerfy", "Rybki" oraz "Muchomorki" mają już za sobą pierwszą 
najważniejszą uroczystość - Pasowanie na Przedszkolaka. Był to szczególny dzień 
dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola oraz ich
pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Podczas 
uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne, 
recytatorskie. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom, na pewno był to 
niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń.





25.10.2019 - "Dzień Postaci z bajek" w 
Rybkach
W piątek grupa Rybki obchodziła Dzień postaci z bajek. Dzieci przyszły 
do przedszkola przebrane za dowolną postać bajkową. Wśród 
dziewczynek popularnością cieszyła się Elza. Rybki rozwiązywały zagadki , 
dopasowywały rekwizyty do określonej bajki, rozpoznawały je za pomocą dotyku, 
układały memory, cienie sylwet. Były tańce i zabawy ruchowo - muzyczne. Każdy 
omawiał też swoją ulubioną bajkę. Ten dzień na długo zapadnie nam w pamięci. 







25.10.2019 - Jeżyki w parku
Wykorzystując piękną pogodę i uroki jesieni grupa "Jeżyki" - udała się do parku. 
Podziwialiśmy jesienne barwy na drzewach i krzewach. Podczas wycieczki 
zbieraliśmy najpiękniejsze liście, żołędzie i kasztany, którymi później 
przyozdobiliśmy kącik przyrodniczy. Dużo radości sprawiło bieganie 
i baraszkowanie wśród miękkich pachnących liści. Znaleźliśmy też chwilkę czasu, by
odpocząć przy szumie fontanny . Wycieczka dostarczyła nam wiele radości i 
ciekawych wiadomości o jesiennym parku. 





28.10.2019 - Spotkanie z funkcjonariuszami 
policji
W miniony poniedziałek i wtorek w naszym przedszkolu odbyły się spotkania 
z funkcjonariuszami policji. Celem wizyty było przypomnienie dzieciom 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pani policjantka przybliżyła podstawowe 
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniała numery alarmowe 
oraz zasady zachowania się podczas spotkania z groźnym psem czy też 
nieznajomym. Przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne
jest zapinanie pasów bezpieczeństwa
podczas jazdy samochodem. Przypominała również o konieczności noszenia ubrań i 
obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Jak zwykle dużym zainteresowaniem 
cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas 
wykonywania pracy policjanta. Niektóre przedszkolaki zadawały pytania oraz 
dzieliły się swoimi doświadczeniami. Główną atrakcją dla dzieci było obejrzenie 
radiowozu.





31.10.2019 - "Krasnoludki" grają w gry
Realizując zagadnienia planu rocznego "Nie tylko Komputer" dzieci z grupy 
"Krasnoludki" wzięły udział  w zajęciach na świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 5 w
Gostyniu. Zadaniem przedszkolaków było wykonanie  kart do gry "Piotruś Pan". 
Wszyscy ochoczo wzięli się  do pracy: odrysowywali różne sylwety, wycinali i 
przyklejali. Utrwalili przeliczanie do 13, a potem  w małych grupach grali w grę. 
Wspólna praca i gra dostarczyła dzieciom wiele radości. Nowo wykonaną  grę 
"Krasnoludki" zabrały ze sobą i wyeksponowały w holu przedszkola.





4.11.2019 - Zabawy tropiące u Muchomorków, 
Jeżyków, Smerfów i Rybek
Dzieci z grupy "Muchomorki", "Jeżyki", "Smerfy" i "Rybki" otrzymały list od Pani 
Jesieni, w którym zapraszała ich do udziału w wyprawie. Celem wyprawy było 
odnalezienie przygotowanych przez nią prezentów. Zadanie to nie było takie łatwe. 
Dzieci musiały szukać tropów i śladów zostawionych przez jesień, odnaleźć 
pozostawione koperty z zadaniami, a także bardzo dokładnie je wykonać. 
Przedszkolaki bardzo dobrze poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami, zaśpiewały 
pięknie piosenkę, powiedziały ładnie wierszyk, rozwiązały wszystkie zagadki, a 
także bardzo sprawnie wykonały wszystkie ćwiczenia gimnastyczne. Pani Jesień 
obiecała, że w przyszłym roku również odwiedzi nasze przedszkole. Dzieci nie mogą 
się już doczekać jej kolejnej wizyty.





8.11.2019 - Przedszkolaki włączają się do akcji 
"Szkoła do hymnu"
Piątek - godzina 11:11 w przedszkolu znów rozbrzmiewa "Mazurek Dąbrowskiego"!

Był to nasz odzew na apel Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci 
i Młodzieży, którzy zaprosili szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do włączenia 
się w akcję "Szkoła do hymnu" i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w 
piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja 
ubiegłorocznej inicjatywy "Rekord dla Niepodległej". Zebraliśmy się wszyscy na 
holu przedszkola o wyznaczonej godzinie, z powagą, wzruszeniem odśpiewaliśmy 
hymn państwowy. 





8.11.2019 - Dzień Jeża w grupie "Jeżyki"
W piątek 8 listopada grupa "Jeżyki" obchodziła Międzynarodowy Dzień Jeża czyli 
święto kłujących ssaków. Już od rana w sali czekał na nas przedszkolny jeż 
Kolczatek. Podczas zajęć mieliśmy okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą 
sposobu życia jeży w ich naturalnym środowisku. Nie zabrakło wiersza pt. "Dwa 
jeże" i piosenki "Kolczasty jeż" . W tym dniu odwiedziła nas kl. Id ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Czarnego Legionu. Zarówno uczniowie jak i przedszkolaki 
mieli do wykonania do zadania o różnorodnym
stopniu trudności adekwatnym do wieku, którym wszystkie dzieci sprostały. 
Na zakończenie spotkania wszyscy dostali dyplomy i medale. 





8.11.2019 - Wyróżnienie dla Mai Mikołajczak z
grupy "Krasnoludki"
W piątek zostały wręczone w GOK "Hutnik" nagrody i wyróżnienia, przyznane za 
udział w konkursie plastycznym "Eko - Sowa", na który napłynęło 416 prac. 
Wychowanka grupy "Krasnoludki" Maja Mikołajczak otrzymała wyróżnienie w 
swojej kategorii wiekowej, z czego się cieszymy i gratulujemy! 





12.11.2019 - "Rogale Marcińskie"
Dnia 12.11 2019r. dzieci z grupy "Smerfy" na chwilę zamieniły się w piekarzy. 
Przedszkolacy wałkowali, lukrowali, dekorowali rogaliki. Na drugi dzień wszyscy 
ochoczo zajadali smakołyki...




