
13.11.2019 - "Parasolka zaufania - II edycja"
Dzieci z grupy ,,Słoneczka" przystąpiły do realizacji programu profilaktycznego pod 
nazwą "Parasolka zaufania", który jest realizowany w ramach Programu Osłonowego
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 
2019". W ramach programu dzieci wspólnie z rodzicami rysowały na kropelkach 
deszczu, swoje najskrytsze marzenia. Kolorowe parasole i krople deszczu zdobią 
teraz naszą
salę. 





14.11.2019 - Pan Pianka w przedszkolu
14.11.2019 roku po raz kolejny nasze przedszkole odwiedził Pan Pianka, który 
wprowadził dzieci w magiczny świat piankowych chrupek. Dzieci rozwijały 
motorykę małą i wyobraźnię podczas zajęć. Z piankowych klocków dzieci stworzyły 
psa. Zajęcia były bardzo kreatywne i wszystkim się podobały. Okazuje się, że z 
kukurydzianych pianek można zrobić piękne kolorowe rzeczy.





18.11.2019 - Zajęcia z trenerem personalnym u
"Słoneczek" i "Krasnoludków"
W poniedziałek, 18 listopada dzieci z grup "Słoneczka" i "Krasnoludki" wzięły udział
w pogadance na temat dbania o siebie poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. 
Spotkanie poprowadził trener personalny, który zwłaszcza zaciekawił dzieci 
treningiem. Przedszkolaki chętnie wykonywały polecenia i czerpały radość ze 
wspólnej zabawy. 





19.11.2019 - Udział "Słoneczek" w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania 
Przemocy wobec Dzieci, Osób 
Niepełnosprawnych i Starszych
Dzieci z grupy "Słoneczka" miały zaszczyt uczestniczyć w 
obchodach Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, 
Osób Niepełnosprawnych i Starszych, które odbyło się w Gostyńskim Ośrodku 
Kultury "Hutnik". Dzieci z zaciekawieniem obejrzały występy podopiecznych 
Dziennego Domu "Senior +" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.
Po obejrzeniu programu nadszedł czas na wręczenie nagród dla laureatów 
wielu konkursów. Nasze przedszkole też może pochwalić się osiągnięciami. 
Jesteśmy dumni! 





19.11.2019 - Warzywa i owoce w diecie dziecka
-spotkanie z panią dietetyk w grupie Jeżyki
W ramach projektu "Warzywa i owoce w diecie dziecka" zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Jestem" grupa Jeżyki gościła panią 
dietetyk Jolantę Mikołajczak. Dzieci poznały nazwy niespotykanych warzyw i 
owoców, spróbowały nowych smaków a także wykonały koktajle owocowe. Pani 
przekazała im informacje na temat zasad prawidłowego odżywiania się.





19.11.2019 - Babcia Dawidka u Muchomorków
Dziś w grupie Muchomorki gościliśmy Babcię Dawidka, która przeczytała dzieciom 
bajkę ,, Kot w Butach". Dzieci za przemiłe i sympatyczne spotkanie podziękowały 
Pani Marii dużymi brawami oraz tańcem. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i 
wspaniałą niespodziankę 





20.11.2019 - Pani dietetyk u Muchomorków
Dziś uczestniczyliśmy w ciekawym spotkaniu, które prowadziła pani dietetyk Jolanta
Mikołajczak. Spotkanie odbyło się dzięki Stowarzyszeniu na rzecz Kobiet ,, Jestem " 
w Gostyniu. Przy pomocy prezentacji multimedialnej pani wyjaśniała nam wszelkie 
zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem. Dzieci podczas spotkania poznały 
piramidę zdrowego odżywiania. Szczególna uwaga została poświęcona warzywom, 
owocom, mleku, produktom z pełnego ziarna no i oczywiście aktywności fizycznej. 
Dla przedszkolaków była to z pewnością pouczająca lekcja, która poszerzyła ich 
wiedzę na temat zdrowego odżywiania.





21.11.2019 - Pogadanka na temat 
przeciwdziałania agresji i przemocy u 
"Słoneczek" i "Krasnoludków"
W czwartek, 21 listopada grupę "Słoneczka" i "Krasnoludki" odwiedziła 
pani pedagog, która przeprowadziła pogadankę na temat przeciwdziałania agresji 
i przemocy. Przedstawiła wiele przykładów zachowań agresywnych i sposobów
przeciwdziałania im. Przedszkolacy wykazali się ogromną wiedzą i 
aktywnie uczestniczyli w zajęciach. 





22.11.2019 - Słoneczka i Krasnoludki: Dzień 
Jeża i podchody 
W środę przedszkolacy z grup: "Krasnoludki" i "Słoneczka" obchodziły Dzień Jeża. 
Na początek dzieci obejrzały prezentację multimedialną na temat życia i zwyczajów 
tych kłujących zwierzątek, po czym w swoich salach wysłuchały opowiadania pt. 
"Jak Kolczatek szukał mieszkania" oraz wykonały prace plastyczne: papierowe i 
styropianowe jeżyki. A w kolejnym dniu starszacy z obu grup postanowili skorzystać 
z pięknej jesiennej pory i wspólnie wesoło się zabawić w podchody w pobliskim 
lesie. Najpierw wszystkie dzieci zostały zapoznane z zasadami tej ciekawej formy 
aktywności ruchowej, a następnie przystąpiły do działania. I tak pierwsze do lasu 
wyruszyły "Krasnoludki" po drodze zostawiając tropy i pomysłowe zadania do 
wykonania. "Słoneczka" podążając śladami kolegów i koleżanek sprawnie 
odnajdywały koperty z instrukcjami oraz potrzebne przedmioty. "Krasnoludki" cały 
czas w ukryciu obserwowały, jak "Słoneczka": przechodzą po linie, odszukują 
papierowe jeże ukryte na leśnym placu zabaw, bawią się w ulubioną zabawę, 
przytulają się do drzew, rzucają szyszkami do celu, śpiewają piosenkę. A gdy 
"Słoneczka" dotarły do ostatniego wyzwania, którym było odnalezienie paczuszki 
z ślicznym, pluszowym jeżykiem, wszystkie dzieci spotkały się w duuuuuużym kole, 
gdzie otrzymały kolorowanki i małe co nie co. Zabawa w podchody dostarczyła 
przedszkolakom wiele radości, pozytywnej energii, ruchu i pozwoliła choć trochę 
zrozumieć, że nie tylko komputer jest atrakcyjnym pomysłem na miłe spędzenie 
czasu.







22.11.2019 - Słoneczka poznają zawód 
weterynarza
W piątek, 22 listopada, grupa "Słoneczka" odwiedziła pobliski 
gabinet weterynaryjny. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały na czym polega 
praca weterynarza oraz poznały narzędzia jego pracy. Po miłym 
spotkaniu "Słoneczka" zadowolone wróciły do przedszkola. 





25.11.2019 - Dzień Misia w przedszkolu
W dniu 25.11.2013r. odbył się w naszym przedszkolu Dzień Pluszowego Misia. Na 
jeden dzień przedszkole zmieniło się w bajkowy świat pełen pluszowych misiów. 
Wszystkie dzieci przyniosły do przedszkola ulubione, "misiowe" przytulanki. Były 
misie małe i średnie a także misie olbrzymy, różowe, niebieskie, brązowe i kilku - 
kolorowe, w ubrankach, z kokardami, w kapelusikach... Nie było dwóch 
jednakowych, każdy był piękny i wyjątkowy. Dużą atrakcją było spotkanie z wielkim
pluszowym misiem, który odwiedził
nasze przedszkole. Dzieci bawiły się ze swoimi misiami przy muzyce, rozwiązywały 
zagadki dotyczące ulubionych bohaterów, brały udział w zmaganiach 
konkursowych. Wszystkie dzieci za wspaniałą zabawę i za to, że tak kochają swoje 
misie otrzymały dyplomy Pluszowego Misia. Obchody tego święta zakończone 
zostały wystawą plastyczną pt. " Miś". Szkoda, że cały rok musimy czekać na 
kolejną wizytę misia...




