
17.12.2019 - Akcja "Góra Grosza"
Miło nam poinformować , ze po raz kolejny włączamy się w ogólnopolską 
akcję "Góra Grosza". W listopadzie oraz grudniu można wrzucać monety do 
specjalnie przygotowanej skarbonki., która znajduje się przy głównym wejściu. 
Całość zebranych pieniędzy zostanie przekazana na pomoc dzieciom. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji! 



19.12.2019 - "Krasnoludki" życzeniami w 
szkole
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci z grupy "Krasnoludki" wybrały się do 
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu, aby złożyć świąteczne życzenia. Podczas 
miłej wizyty obdarowały pedagogów stroikami i własnoręcznie wykonanymi 
pierniczkami. 





20.12.2019 - Wigilia w przedszkolu
20.12.2019 r w naszym przedszkolu od samego rana rozbrzmiewały kolędy 
i pastorałki, panowała niezwykle świąteczna atmosfera. Dzieci w 
odświętnych strojach przygotowywały się do wigilijnego posiłku. Przedszkolaki z 
wielkim przejęciem dzieliły się opłatkiem, składając sobie przy tym 
serdeczne życzenia. Następnie zasiadły do wigilijnego obiadu przy 
świątecznie udekorowanych stolikach. Panie kucharki przygotowały w tym dniu 
potrawy wigilijne - barszczyk, rybę, kapustę z grzybami. Takie podniosłe chwile 
nie tylko utrwalają w dzieciach znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz 
przede wszystkim wzmacniają w nich bliskie i serdeczne relacje międzyludzkie.





5.01.2020 - Aleksandra Berdychowska z grupy 
"Krasnoludki" na konkursie kolęd
5 stycznia, w niedzielne popołudnie w GOK Piaski odbył się III Międzyprzedszkolny
Konkurs Kolęd "Dzieciątku Bożemu śpiewajmy" zorganizowany przez Przedszkole 
Niepubliczne "Ochronka" z Podrzecza. Celem konkursu było: promowanie i 
popularyzowanie wartości chrześcijańskich, prezentacja i promocja twórczości 
artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym, integrowanie środowisk przedszkolnych 
oraz przywrócenie tradycji wspólnego kolędowania. Aleksandra Berdychowska z 
grupy "Krasnoludki" reprezentowała nasze przedszkole. Zaśpiewała pastorałkę pt. 
"W Betlejem". Za wspaniałe interpretacje wokalne wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Dziękujemy Olce za godne reprezentowanie naszego 
przedszkola oraz rodzicom za zaangażowanie i poświęcony czas. 







7.01.2020 - Zabawkowe Zoo u Muchomorków
"Zabawkowe Zoo" to tytuł przedstawienia na podstawie wierszy J. Brzechwy, na 
które "Muchomorki" zaprosiły swoich rodziców, kolegów z przedszkola, a także 
dzieci z zaprzyjaźnionej grupy "Żabki" z Przedszkola Miejskiego Nr 7.  Wspaniała 
gra małych aktorów oraz ciekawe rekwizyty sprawiły, że przedstawienie bardzo się 
wszystkim podobało, przedszkolacy po występie dostali gromkie brawa.



10.01.2020 - "Dzień Śnieżynki" u Rybek
 

Mamy wprawdzie kalendarzową zimę, ale śniegu brak. Maluszki wypatrują 
go codziennie za oknem. W oczekiwaniu na ten prawdziwy "zaprosiły" zimę do sali. 
W tym dniu dominował kolor zimy, więc dzieci przyszły ubrane na 
biało. Uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach między innymi: "Wirujące płatki" 
z wykorzystaniem chusty animacyjnej, rzuty śnieżkami. Tańczyły na "lodowej krze" 
oraz bawiły się z bałwankami. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne, nie 
zabrakło też rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas prawdziwych zimowych 
zabaw.





11.01.2020 - Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy
W sobotę 11 stycznia w Hutniku odbył się XXVIII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego szczególnego dnia przedszkolaki wesołym 
tańcem i śpiewem bawiły zgromadzoną publiczność. Występ naszych 
przedszkolaków był bardzo udany, dzieci otrzymały gromkie brawa. Cieszymy się, że
po raz kolejny dzieci mogły sprawdzić się na scenie i zaprezentować swoją 
zdolność, a także włączyć się do akcji pomagania innym. Wielkie brawa dla 
wszystkich uczestników. 





14.01.2020 - "Słoneczka" zwiedziły gostyńską 
Cukrownię
We wtorek, 14 stycznia grupa "Słoneczka" zwiedzała Cukrownię, mieszczącą się w 
Gostyniu. Przed wejściem na teren obiektu dzieci otrzymały kaski ochronne, 
zapewniające im bezpieczeństwo. Przedszkolacy zdobyli wiele cennych, ciekawych 
informacji, mieli okazję zobaczyć laboratorium i poznać pracę laboranta. Dzieci 
zadowolone wróciły do przedszkola.





16.01.2020 - Teatr ilustracji Kamishibai w 
przedszkolu
W czwartek, 16 stycznia, dzieci z grup "Słoneczka" i "Krasnoludki" poznały teatr 
Kamishibai, czyli tradycyjną japońską sztukę opowiadania historii za pomocą 
ilustracji. W ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Gostyniu dzieci 
wysłuchały "Legendy o Lechu, Czechu i Rusie" oraz utrwaliły wiadomości o Polsce. 
Pani z biblioteki dziękujemy za ciekawe spotkanie. 





20.01.2020 - Dzień Babci i Dziadka
W styczniu w naszym przedszkolu w poszczególnych grupach odbywały 
się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Były to wyjątkowe spotkania, pełne 
radości, szczęścia i dumy ze swoich wnuków. Najważniejszą częścią uroczystości 
były występy dzieci. Każda z grup zaprezentowała wspaniałe przedstawienia, po 
obejrzeniu których niejednej babci i dziadkowi łezka kręciła się w oku, słysząc tak 
czułe słowa kierowane pod ich adresem. Wszyscy goście byli bardzo wzruszeni, a 
dzieci cieszyły się, że mogą w tak odświętny sposób wyrazić swoją miłość i szacunek
dla Babć i Dziadków. Nie zabrakło też wręczenia własnoręcznie wykonanych 
upominków i słodkiego poczęstunku.








