
26.11.2019 - "Krasnoludki" na baliku w szkole
"Współpraca popłaca" pod takim hasłem "Krasnoludki" wzięły udział w baliku 
zorganizowanym przez uczniów kl.6e  Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu na 
zakończenie akcji charytatywnej z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego 
Misia. Starsi koledzy przygotowali dla nas balik z mnóstwem atrakcji. W jego trakcie
dzieci bawiły się  w różne zabawy ruchowe oraz tańczyły między innymi słynne
 "Kaczuszki", a następnie wzięły udział w konkursie w którym  zwycięzcy otrzymali 
kolorowe dyplomy. Znalazły się wśród nich: Zosia, Maja, Oliwia. Na koniec 
wspaniałej zabawy  wszyscy otrzymali słodki poczęstunek. Dziękujemy!!! 





27.11.2019 - Spotkanie "Krasnoludków" ze 
szkolnym pedagogiem
Realizując zagadnienia projektu edukacyjnego "Zanim zostaniesz pierwszakiem" 
dzieci z grupy "Krasnoludki" wzięły udział w zajęciach, w szkolnej świetlicy z panią 
pedagog Michaliną Grześkowiak. Wysłuchały ciekawego wykładu  na temat 
rywalizacji i radzenia sobie z porażką. Poznały znaczenie słów: rywalizacja, porażka,
stres. Udzielały wyczerpujących odpowiedzi na  zadawane pytania przez pedagoga. 
Na koniec miłego spotkania otrzymały  kolorowe naklejki i kolorowanki. Bardzo 
dziękujemy za spotkanie!!! 





28.11.2019 - "Dzień Gangu Słodziaków" w 
"Słoneczkach" i wizyta mamy Alicji
W czwartek, 28 listopada dzieci z grupy "Słoneczka" przyniosły do przedszkola 
ulubione pluszaki z Gangu Słodziaków. Maskotki towarzyszyły dzieciom przez cały 
dzień. Oprócz udziału we wspólnych zabawach, dzieci wysłuchały bajki czytanej 
przez mamę Alicji. Nawiązując do tematyki dnia p. Magda przygotowała bajkę, 
której bohaterami były właśnie "Słodziaki". Bardzo dziękujemy za wizytę i mile 
spędzony czas.





28.11.2019 - Andrzejki w przedszkolu
Dnia 29.11. 2019 r odbyły się Andrzejki w przedszkolu, dzieci przeniosły się w 
magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Przedszkolaki poznały znaczenie 
różnych kolorów, liczb, magicznych przedmiotów. Były tańce z balonami, 
konkurencje z krzesełkami, butami, losowanie przyszłych zawodów i imion 
przyszłych wybranków. To był wspaniały dzień pełen wrażeń.









30.11.2019 - "Dzień Misia" - Akcja 
charytatywna zakończona
W listopadzie w naszym przedszkolu miała miejsce zbiórka pluszowych misiów i artykułów 
papierniczych  we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 5 w Gostyniu. Głównym organizatorem 
przedsięwzięcia była fundacja "Mam Marzenie". Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które 
wraz z rodzicami przyłączyły się do tej akcji. Wszystkie podarowane przedmioty trafiły do:

1. Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu.

2. Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu
3. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad  Matką i Dzieckiem w Poznaniu
4. Szpitala Klinicznego im. Karola Joschera w Poznaniu.

Fundacja "Mam Marzenie" poinformowała nas, że misie trafiły do około sześciuset dzieci 
przebywających w wyżej wymienionych szpitalach. Otrzymaliśmy podziękowanie, gdyż 
dowieźliśmy do Poznania wyjątkowo dużą ilość zebranych darów. To zasługa wrażliwych i hojnych
serc naszych wychowanków. W imieniu obdarowanych dzieci serdecznie dziękują  koordynatorzy 
grup: "Słoneczka" i "Krasnoludki"

.





5.12.2019 - "Słoneczka" na przedstawieniu pt. 
"Czerwony Kapturek"
W czwartek, 5 grudnia "Słoneczka" wybrały się do Przedszkola Miejskiego nr 5 w 
Gostyniu. Tam dzieci obejrzały przedstawienie pt. "Czerwony 
Kapturek". Przedszkolacy z zaciekawieniem przyglądali się występom i śledzili 
losy bohaterów. Zachwyceni wrócili do przedszkola. 



6.12.2019 - Mikołaj w przedszkolu
,,Mój kochany Mikołaju
cały rok czekałem.
Byłem bardzo, bardzo grzeczny,
bardzo się starałem".

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty Mikołaj. Dzieci z niecierpliwością od 
kilku dni czekały na tego gościa. Jednak za nim dzieci się z nim spotkały on przy 
każdej sali zostawił list ze wskazówkami jak go szukać. Przedszkolaki musiały iść 
szukając czerwonych czapeczek Mikołaja z zadaniami do wykonania. Po wykonaniu 
zadań okazało się, że miły gość z długą siwą brodą czekał na dzieci z upominkami w 
ogródku przedszkolnym. Wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia z 
Mikołajem. Radości nie było końca. Mikołaj chętnie zostałby dłużej w naszym 
przedszkolu, lecz na Jego odwiedziny czekały przecież inne dzieci. Żegnając gościa 
dzieci obiecały, że w przyszłym roku będą czekać na odwiedziny.





6.12.2019 - Jeżyki przygotowują się do Świąt 
Bożego Narodzenia
W oczekiwaniu na święta dzieci z grupy Jeżyki wypiekały pierniki. Jak zawsze 
przedszkolaki bardzo chętnie brały czynny udział w zajęciach kulinarnych. Podczas 
zajęć uczyły się nazw produktów spożywczych oraz ich właściwości. Dzieci z 
ogromnym zaangażowaniem ugniatały, wałkowały oraz wykrawały różne kształty z 
ciasta. Po upieczeniu pierniczków dekorowały je lukrem i posypkami cukrowymi, ale
najchętniej zjadały pyszne własnoręcznie upieczone ciasteczka. 





6.12.2019 - Jeżyki wysyłają list do Świętego 
Mikołaja
W tym tygodniu dzieci z grupy Jeżyki postanowiły powiadomić Świętego Mikołaj o 
swoich ukrytych małych marzeniach, którymi są mikołajkowe i 
gwiazdkowe prezenty. Dzieci narysowały swoje upragnione prezenty, wszystkie 
rysunki zapakowały do koperty. Następnie wybrały się do Urzędu Pocztowego , 
tam dzieci chwile porozmawiały z panią pracującą na poczcie jak zaadresować list, 
aby trafił do adresata. Przedszkolaki wrzuciły list do skrzynki pocztowej. Jeżyki z 
niecierpliwością czekają na upragnione prezenty. 



10.12.2019 - "Święto piernika" w grupie 
"Krasnoludki"
 

Z okazji "Święta piernika" grupę "Krasnoludki" odwiedziły mama Wiktorii i mama 
Olki, które pomogły nam przy  pieczeniu pierników. Najpierw dzieci wysłuchały 
legendy pt. "Toruńskie pierniki", potem poznały składniki i sposób wykonania ciasta, 
z których powstaną pierniki, a następnie ochoczo wzięły się do pracy pod czujnym 
okiem naszych gości. Z ogromnym zapałem i zaangażowaniem wałkowały ciasto, 
wykrawały ciasteczka. Na blaszkach do pieczenia pojawiły się gwiazdki, serduszka, 
choinki, dzwoneczki, które zostały ozdobione lukrem i barwnymi posypkami. 
Święto piernika w grupie "Krasnoludki "okazało się dużą przyjemnością,  a 
jednocześnie w sposób miły i praktyczny utrwaliło tradycje  Świąt Bożego 
Narodzenia. Bardzo dziękujemy mamie Wiktorii i Olki za pomoc i poświęcony czas.





10.12.2019 - Spotkanie mikołajkowe dla 
emerytowanych pracowników
Dnia 10 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie mikołajkowe 
dla emerytowanych pracowników. Przybyłe Panie z przyjemnością obejrzały 
występy w wykonaniu dzieci. Przedszkolaki z poszczególnych grup umilały czas 
śpiewem i tańcem. Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze.







13.12.2019 - "Muchomorki" i "Krasnoludki" 
w Schronisku dla zwierząt w Dalabuszkach
13 grudnia dzieci z grupy " Muchomorki" i " Krasnoludki" odwiedziły Schronisko 
dla zwierząt w Dalabuszkach. Zawiozły suchą karmę dla kotków i miały okazję 
zobaczyć, w jakich warunkach żyją bezdomne psy i koty. Dowiedziały się, ile razy 
dziennie psy są wyprowadzane na spacer, jakie mają imiona, ile przebywa aktualnie 
zwierząt w schronisku, jaka jest rotacja, które pieski mają największą szansę na 
szybką adopcję. Nasi wychowankowie zaspokoili w pełni swoją ciekawość. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom z grup " Muchomorki" i " Krasnoludki" 
za wsparcie podopiecznych Schroniska w Dalabuszkach.





13.12.2019 - Jasełka dla rodziców w grupie 
"Krasnoludki"
Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna, magii i czarów. Czas 
spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie miłości. Aby podkreślić wyjątkowy
charakter tych świąt,  Krasnoludki przygotowały przedstawienie jasełkowe. Dzieci w 
specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w scenografii nawiązującej do 
Betlejem przedstawiły sceny narodzin Jezusa. Wśród  śpiewu aniołów do żłóbka 
przybyli rozradowani i pełni werwy pastuszkowie. Nowo narodzonemu Dzieciątku, 
pokłony złożyli także Królowie, dzieci. Inscenizacja przeplatana była kolędami i 
pastorałkami.  Przedszkolaki świetnie wcieliły się w swoje role. Młodzi aktorzy 
spisali się na medal, otrzymując gromkie  brawa od publiczności. Po zakończeniu 
programu  artystycznego wszyscy zostali zaproszeni na pyszne pierniczki, które 
upiekły dzieci. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w  przygotowaniu 
uroczystości i prezentów dla dzieci. Wesołych Świąt !!





15.12.2019 - "Słoneczka" i "Krasnoludki" 
wspierają akcję charytatywną!
W niedzielę, dnia 15 grudnia "Słoneczka" i "Krasnoludki" wzięły udział w akcji 
charytatywnej "Wesprzyj Ksawerego", organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 
5 w Gostyniu. Celem festynu było zgromadzenie środków finansowych, niezbędnych
do dalszego leczenia p. Ksawerego Kempy. Dzieci  naszego przedszkola włączyły się
w akcję poprzez zaprezentowanie swoich umiejętności. Po występie przedszkolacy 
mieli możliwość skorzystania z wielu atrakcji. 





16.12.2019 - Świątecznie w grupie 
"Krasnoludki"
Realizując zagadnienia projektu edukacyjnego "Zanim zostaniesz pierwszakiem", 
"Krasnoludki" zaprosiły kolegów z grupy "Słoneczka" i uczniów kl.6e Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Gostyniu na wspólne kolędowanie. Zaprezentowały 
jasełka, które wprowadziły oglądającą publiczność w świąteczny nastrój. Po 
przedstawieniu wykonaliśmy pamiątkowe  zdjęcia i poczęstowaliśmy gości 
cukierkami. Na koniec  miłego spotkania głos zabrała pani Bogusia, wychowawczyni
kl.6e która podziękowała "Krasnoludkom" za piękny występ i złożyła wszystkim 
świąteczne życzenia. 


