
10.03.2020 - „Wybieram uśmiech – wybieram 
czyste powietrze” – realizacja projektu w 
grupie „Słoneczka”
„Słoneczka” realizując projekt „Czyste powietrze wokół nas” zastanawiały się jak 
czujemy się w czystym, a jak w zadymionym środowisku. Swoje przemyślenia dzieci
uwieczniły na wykonanych w parach pracach. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że 
wybierają powietrze bez dymu i zanieczyszczeń. Wybierają uśmiech – a więc czyste 
powietrze! 



10.03.2020 - Jeżyki biorą udział w 
Ogólnopolskim Programie: Uczymy Dzieci 
Programować
W tym roku szkolnym 2019/20 nasze przedszkole bierze udział w 
Ogólnopolskim Programie Uczymy Dzieci Programować. Jeżyki podczas pobytu w 
przedszkolu realizują zadania zawarte w programie, kodują na specjalnej macie 
wg podanych wytycznych. Realizując zadania rozwijają algorytmiczne 
myślenie, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, problemowe podejście do 
stawianych problemów. Podczas wspólnej zabawy wszyscy doskonale się bawią nie 
straszne są zadania.





10.04.2020 - #zostanwdomu
Zapraszamy wszystkich rodziców, wszystkich przedszkolaków oraz pracowników 
przedszkola aby dołączyli do ogólnopolskiej akcji #zostanwdomu. Prosimy 
przesyłać Wasze zdjęcia na adres pm4@pm4.gostyn.pl a my będziemy je 
zamieszczać na stronie internetowej przedszkola. Chętnie zobaczymy jak się bawicie 
i pracujecie na proponowanych przez wasze Panie materiałach edukacyjnych. 
Myślimy, że nasze przedszkolaki chętnie zobaczą co robią ich koledzy i koleżanki z 
grupy.  
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20.04.2020 - Zadanie – wyzwanie dla 
„Słoneczek”
Dzieci z grupy „Słoneczka” bardzo chętnie podjęły się wyzwania, które polegało na 
ułożeniu według własnego pomysłu wzoru pisanki. W tym celu dzieci wykorzystały 
dostępne im materiały, a efektami swojej pracy chętnie podzieliły się, przysyłając 
śliczne fotografie. Bardzo dziękuję rodzicom za przesłane zdjęcia!





5.05.2020 - Muchomorki zachęcają do czytania
książek !
23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 
Muchomorki zachęcają wszystkich do czytania książek, bo wiedzą, że: „gdy książki 
czytasz, wiedzę połykasz, przygody przeżywasz, umiejętności zdobywasz”. Podczas 
realizacji domowego przedszkola nasi Milusińscy aktywnie włączyli się w akcję: 
„Pokaż swoją ulubioną książkę”. 



7.05.2020 - Konkurs plastyczny "Wiosna pod 
lupą"
W "Słoneczkach" i "Rybkach" znalazły się dzieci, które pomimo zaistniałej sytuacji, 
zdecydowały się wykonać pracę na konkurs plastyczny. Alicja i Karol z grupy 
"Słoneczka" oraz Emilka z "Rybek" wzięli udział w konkursie pt. "Wiosna pod lupą",
organizowanym przez GOK Hutnik. W swoich pracach przedstawili w ciekawy 
sposób, wybrany przez siebie element przyrody. Brawa za pomysłowość i gratulacje 
dla nagrodzonych! 





1.06.2020 - Dzień dziecka w przedszkolu
,,Kiedy śmieje się dziecko,
Śmieje się cały świat"

Dnia 1.06.2020 r. nie zapomnieliśmy o święcie jakim jest ,,Dzień Dziecka". Pomimo 
trudnej sytuacji jaka panuje wokół nas, dzieci z radością świętowały swój dzień. Były
bańki mydlane, słodki poczęstunek, a firma Netbox dla każdej z grup podarowała 
domek z tektury. Tego dnia uśmiechy nie schodziły z twarzy dzieci . 





25.06.2020 - "Parasolka zaufania" - 
podsumowanie konkursu plastycznego
W ramach programu "Parasolka zaufania" realizowanego przez grupę 
"Słoneczka" odbył się konkurs plastyczny. Zadaniem przedszkolaków było 
narysowanie swojego marzenia na kropelce deszczu. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się Julka, Iga i Rafał. Serdecznie gratulujemy! 





25.06.2020 - Pożegnanie starszaków
Nadszedł czas pożegnania dla najstarszych przedszkolaków. Lata spędzone 
w przedszkolu szybko minęły. Był to czas niezwykły i niezapomniany. Dzieci 
z maluszków, zagubionych i nieśmiałych, stały się samodzielnymi i 
odważnymi starszakami, pełnymi pomysłów, ciekawymi świata, chętnymi do 
podejmowania nowych, coraz trudniejszych zadań. Ze wzruszeniem w sercach, ale i 
z uśmiechem na ustach życzymy Wam drogie starszaki - UDANYCH WAKACJI 
I POWODZENIA W SZKOLE! 




