
3.02.2021 - "Sport to zdrowie" - 
Narciarze u "Rybek" 

W nawiązaniu do tematyki planu rocznego grupa Rybki omawiała 
temat "Sport to zdrowie - zimowe zabawy." Celem zajęć było 
uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu oraz utrwalenie wiadomości dotyczących 
zabaw i sportów zimowych. Wiele radości sprawiło 
przedszkolakom wykonanie pracy plastycznej "Narciarze" z 
wykorzystaniem klocków piankowych - tym razem wg naszego 
własnego grupowego pomysłu. 

 

 

 

 



 

 



 



3.02.2021 - "W karnawale, w 
karnawale Jest zabawa na sto dwa." 

W ostatnich dniach nasze przedszkole było nie do poznania, 
bowiem przystrojone zostało w balony i serpentyny, a wszystko 
dlatego, że zawitał do nas karnawał. Jest to niezwykły czas zabaw i 
tańców. Dlatego nie mogło zabraknąć balu karnawałowego. Dzieci 
świętowały w swoich grupach. Na imprezach nie brakowało wróżek, 
księżniczek, kotków, dinozaurów, policjantów, strażaków i wiele 
innych postaci, za które przebrały się przedszkolaki. Czas umilała nam 
muzyka oraz liczne zabawy i konkursy. Radości i śmiechu nie było 
końca. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.   

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



4.02.2021 - Emocje u Muchomorków 

Przedszkolaki z grupy "Muchomorki" uczestniczyły w zajęciach w 
ramach realizacji projektu "Mamo, tato, co wy na to". Celem tych 
zajęć było zapoznanie dzieci z emocjami, nazywanie ich oraz poznanie 
sposobów radzenia sobie z nimi. Dzieci oglądały zdjęcia ilustrujące 
różne emocje, a następnie naśladowały je robiąc odpowiednie miny. 
Każdy przedszkolak miał możliwość wypowiedzenia się o sytuacjach, 
które sprawiają mu radość, które smutek, a które złość. Na 
zakończenie zajęć każde dziecko oceniło swój nastrój wybierając 
odpowiednią buzię oraz kolorując obrazek.  

 

 

 

 



 

 

 

 



4.02.2021 - Dzień Śnieżynki w grupie 
,,Pszczółki" i ,,Kotki" 

W czwartkowy i piątkowy poranek w grupach ,,Pszczółki" i ,,Kotki" 
odbył się Dzień Śnieżynki". Dominującą barwą w stroju każdego 
przedszkolaka była biel. W przedszkolu jak zwykle czekało na naszych 
wychowanków wiele atrakcji. Dzieci obejrzały prezentację 
multimedialną ,, Zima - jak powstaje śnieg". Panie zorganizowały dla 
dzieci z obu grup wspaniałą zabawę. Była zimowa muzyka, białe 
opowieści, ciekawe eksperymenty ze śniegiem i lodem, białe konkursy 
i zagadki. Odbyła się także bitwa na śniegowe - papierowe kule. 

 

 

 



 

 



5.02.2021 - Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbiórki pieniędzy na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Razem udało się nam 
zebrać 935, 29 zł.  

 

 



 

 

 



9.02.2021 - Zabawy na śniegu w 
grupie " Muchomorki" 

"My się zimy nie boimy i dobrze się bawimy" - pod tym hasłem odbyły 
się w miniony wtorek zajęcia ruchowe na powietrzu.  

 

 



 

 

 



9.02.2021 - "Słoneczka" wysłały 
kolejną kartkę! 

Dzieci z grupy "Słoneczka" w ramach realizacji projektu 
edukacyjnego "Serdeczna Karteczka" wykonały kolejną kartkę 
okolicznościową - tym razem skierowaną do WOLONTARIUSZY. Dzieci 
najpierw na podstawie bajki edukacyjnej zapoznały się z ideą 
wolontariatu, a następnie wykonały kartkę z życzeniami. Kartka 
została wysłana do WOLONTARIUSZY z Fundacji "Mam Marzenie". 

 

 

 



 

 



9.02.2021 - Kodowanie na dywanie - 
Dzień Pizzy 

9 lutego to Międzynarodowy Dzień Pizzy. W grupie Jeżyki dzieci 
bawiły się w pizzerie w dość nietypowy sposób. Przedszkolaki ułożyły 
pizzę za pomocą maty do kodowania oraz kubeczków. Dowiedziały się 
również jakie są etapy przygotowanie tego słynnego włoskiego dania. 
W tym dniu nie brakowało zabaw związanych z tym nietypowym 
świętem.  

 

 

 



 

 



 



9.02.2021 - Zimowe zabawy na 
śniegu 

Tegoroczna zima płata nam figle, raz jest ciepło, a raz mroźno. 
Dlatego korzystając z jej uroku postanowiliśmy pobawić się na śniegu 
w naszym przedszkolnym ogrodzie. Dzieci oddały się zimowemu 
szaleństwu, rzucając śnieżkami do siebie, a także "atakując" kulami 
śniegowymi swoje panie (oczywiście zachowując zasady 
bezpieczeństwa). Pogoda była trochę mroźna, ale nikomu to nie 
przeszkadzało, bo dzieci wiedzą, że zabawy na świeżym powietrzu to 
świetna rozrywka. Z czerwonymi noskami i z uśmiechem 
wróciliśmy do przedszkola na ciepły posiłek. Było mroźnie, ale wesoło 
i radośnie.  

 



 

 



 

 

 



13.02.2021 - Walentynki 

W ostatnich dniach w naszym przedszkolu obchodziliśmy święto, które 
jest wszystkim znane - Walentynki - Dzień Zakochanych. W tych 
dniach dzieci ubrane były w stroje w kolorze czerwonym. Na zajęciach 
rozmawialiśmy o uczuciach, rysowaliśmy to, co kochamy, 
przeliczaliśmy serduszka oraz tańczyliśmy i śpiewaliśmy. A co 
najważniejsze cały dzień byliśmy dla siebie mili i uprzejmi. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



15.02.2021 - "Piramida zdrowia" w 
wykonaniu Jeżyków 

"Co jest zdrowe, co jest złe każdy doskonale wie". Przedszkolaki 
dowiedziały się jak zdrowo się odżywiać, co należy często jeść, a 
czego unikać. Zapoznały się też z pojęciem "piramida zdrowia" - jak 
wygląda i co zawiera. W trakcie zabaw starszaki utrwalały zdobyte 
wiadomości. Wycinały obrazki z produktami spożywczymi, dzieliły je 
na zdrowe i niezdrowe, umieszczały we właściwych miejscach tworząc 
własną piramidę zdrowego żywienia. Wykonały też doświadczenia z 
wodą i powietrzem.  

 

 

 



 



17.02.2021 - Dzień kota w 
Przedszkolu 

17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Tego dnia na dzieci 
czekało wiele zabaw dydaktycznych. Przedszkolaki dowiedziały się 
czego potrzebuje kot w swoim życiu, co to jest koci język ciała. 
Również w bajkach występuje ich bardzo dużo, dzieci bez problemu 
rozpoznały je na ilustracjach. Nie zabrakło również wspólnych gier i 
zadań, ćwiczących spostrzegawczość. Każde dziecko wykonało 
również swojego kotka. Dzień był pełen wrażeń. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



18.02.2021 - Muchomorki poznają 
żywioły 

Dzieci z grupy Muchomorki na zajęciach rozwijały 
zainteresowania przyrodnicze, wzbogacały swoją wiedzę na temat 
czterech żywiołów: woda, powietrze, ziemia i ogień. Nie mogło 
zabraknąć części badawczej, w czasie której wspólnie zrobiły wulkan. 
Muchomorki najpierw posłuchały i oglądały jak wygląda wulkan, po 
czym same zrobiły swój własny. Możliwość eksperymentowania 
spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.  

 

 

 

 



 



1.03.2021 - "Dzień Dinozaura" u 
"Rybek" i "Słoneczek" 

Choć dinozaury już dawno wyginęły, to nie przestają fascynować 
każdego z nas. W związku z przypadającym na 26 lutego - Dniem 
Dinozaura - "Rybki" oraz "Słoneczka" przeniosły się w czasy tych 
olbrzymich stworzeń. Dinozaury - bardzo uwielbiane przez dzieci - 
towarzyszyły przedszkolakom w wielu zabawach. Dzień był pełen 
wrażeń i atrakcji.   

 

 

 

 



 

 

 

 



 



4.03.2021 - "Mini ogródek" u 
"Pszczółek", ,"Rybek" i ,"Kotków 

Na parapecie skrzynek bez liku, 
trochę nasionek, trochę słoików. 
Każdy przedszkolak sadzi i sieje, 
i co dzień patrzy, co się tam dzieje. 
Pilnuje, żeby nie były suche, 
a potem zbiera szczypior, rzeżuchę. 
Myje i sieka na kanapeczki 
zdrowe roślinki z własnej grządeczki. 

Nasze przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach 
przyrodniczych - ,,Od nasionka do jedzonka", których celem było 
wzbogacenie wiedzy dotyczącej hodowania wybranych roślin, 
wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania oraz praca zespołowa. 
Dzieci w tym dniu założyły zielony ogródek w swoich salach. W tym 
celu z dużym zainteresowaniem przyglądały się 
zgromadzonym przedmiotom (pojemniki, doniczki, podstawki, słoiki, 
łopatki), a także nasionom i cebulkom. Przed przystąpieniem do pracy 
poznały również warunki, jakie potrzebują rośliny do wzrostu. Po 
dokładnym omówieniu i pokazie poszczególnych czynności przez 
nauczyciela dzieci samodzielnie siały rzeżuchę w pojemniczkach 
wyłożonych watą, sadziły cebulkę w doniczkach z ziemią. Założyły 
także hodowlę fasoli, wsadzając jedne nasiona wprost do ziemi, a 
drugie kładąc na gazie w słoiku z wodą. W ten sposób dzieci 
będą miały okazję obserwować różnicę w ich kiełkowaniu i wzroście. 
Na koniec zostały ustalone dyżury przy pielęgnacji roślin. Gdy 
wyrosną, będą bogatym źródłem witamin i zdrowym dodatkiem do 
kanapek. 



 

 



 



8.03.2021 - Dzień Kobiet 

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. W tym dniu obchodzą swoje 
święto wszystkie kobiety, zarówno te duże jak i te małe. W tym 
szczególnym dniu chłopcy składali życzenie dziewczynkom i swoim 
Paniom. Z naszych twarzy uśmiech nie schodził przez cały dzień, a 
chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli mili, uczynni i 
sympatyczni. Wszystkie Panie oraz dziewczynki bardzo dziękują za 
piękne życzenia i kwiatki. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



12.03.2021 - "Dzień Matematyki" u 
Smerfów i Słoneczek 

W piątek, 12 marca przedszkolaki z grup "Smerfy" i "Słoneczka" 
obchodziły Światowy Dzień Matematyki. Dzieci podczas wspólnych 
zabaw w "Krainie Figur Geometrycznych" przekonały się kolejny raz, 
że ciekawą zabawą dla każdego smyka może być także 
MATEMATYKA! 

 

 

 

 



 

 

 



12.03.2021 - Jeżyki biorą udział w 
programie Czyściochowe 
Przedszkole 

Dzieci z grupy Jeżyki biorą udział w programie edukacyjnym 
Czyściochowe Przedszkole, którego organizatorem jest Rossmann. 5 
marca obchodziły Dzień Dentysty, zapoznały się z sposobem 
szczotkowania zębów, z specyfiką pracy stomatologa, wykonały 
doświadczenie z jajkiem. Przedszkolaki bawiły się znakomicie 
wykonując prace plastyczną.  

 

 

 

 



 

 

 



15.03.2021 - "Ciecz nieniutonowska u 
Rybek" 

Nasze przedszkolaki z grupy Rybki miały okazje stworzyć 
"Ciecz nieniutonowską". Dzieci mogły zaobserwować z jakich 
składników wykonuje się ciecz. Do zabawy wykorzystaliśmy 
plastikowe zabawki które wykorzystujemy w zabawie w piaskownicy. 
Wiele radości sprawiło dzieciom wykonanie cieczy a następnie zabawa 
z nią.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 



19.03.2021 - Dzień zielony w grupie 
Kotków 

W grupie Kotków na jeden dzień zagościł kolor zielony. Przygodę z 
tym kolorem rozpoczęliśmy torem przeszkód. W tym dniu 
towarzyszyły nam wesołe zabawy dzięki, którym uśmiech nie schodził 
z dziecięcych twarzy. Na zakończenie przedszkolaki wykonały zielone 
żabki.  

 

 

 



 

 



22.03.2021 - Dzień Wody w grupie 
Kotków 

22 marca w grupie Kotków obchodziliśmy Światowy Dzień Wody . 
Każde dziecko w tym dniu ubrane było w niebieskich barwach. 
Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach badawczych z wodą, 
rozpoznawały zagadali o wodzie oraz aktywnie brały udział w 
zabawach i konkursach.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



22.03.2021 - Przyszła Wiosna 

W miniony piątek Przedszkolaki zgodnie z ludową tradycją pożegnały 
zimę i powitały wiosnę. Przemarszem udaliśmy się na boisko, aby 
wspólnie spalić Marzannę. Następnie każda grupa odśpiewała 
piosenkę na powitanie wiosny. Mamy nadzieję, że wiosna posłuch 
przedszkolaków i zostanie z nami na dobre.  

 

 

 

 



 

 

 



22.03.2021 - Zajęcia przyrodnicze 

Nasze Słoneczka aktywnie uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych, 
których celem było wzbogacenie wiedzy dotyczącej hodowania 
wybranych zbóż, wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania oraz 
praca zespołowa. Dzieci w tym dniu założyły zielony ogródek w 
swoich salach. Po zapoznaniu z rodzajami zbóż dzieci mogły 
samodzielnie posiać w doniczki.  

 

 

 

 



 

 



25.03.2021 - Świąteczny Pan Pianka 

W minionym tygodniu w przedszkolu odbyły się warsztaty z 
Panem Pianką. Tym razem dzieci wykonały zajączka wielkanocnego 
oraz kolorowe pisanki. Zabawa ta sprawiła wszystkim wiele radości i 
śmiechu, który długo gościł na naszych twarzach.   

 

 

 



 

 

 



 



26.03.2021 - Odwiedziny Zajączka w 
przedszkolu 

Zając długie uszy ma 
trala la, trala la, 
nosek słodki oczka dwa| 
hopsa, hopsa sa.  

Zgodnie z tradycją przed Świętami Wielkanocnymi nasze 
przedszkole odwiedził Zajączek. Atmosfera radosnego oczekiwania na 
spotkanie z tym wyjątkowym gościem panowała wśród dzieci od 
samego rana. Poszukiwania Wielkanocnego Zajączka rozpoczęły się 
już po śniadaniu. Znaleźć Zająca to nie taka prosta sprawa, toteż jaka 
była radość, kiedy spacerując po lesie przedszkolacy go ujrzeli ! 
Potem było Wielkie Szukanie koszyczków w przedszkolnym ogrodzie. 
Radości było co niemiara! A w koszyczku? Pyszne słodkości. Dzieci 
cieszyły się z wizyty Zajączka i z ogromnym żalem żegnały go, gdy 
musiał już opuścić przedszkole. Obiecał jednak, że wróci w 
przyszłym roku....  

 



 

 

 



 

 



 

 



26.03.2021 - Dziękujemy ! 

Serdecznie dziękujemy ludziom dobrego serca za przyłączenie się do 
akcji "Śniadanie Wielkanocne". Szczególne podziękowania należą się 
naszym przedszkolakom, którzy wykonali przepiękne kartki 
świąteczne. Dzięki Wam Święta Wielkiej Nocy będą pełne radości i 
nadziei na nowy dzień. 

 

 

 

 



 

 

 



 



1.04.2021 - Sukces Emilki z Rybek 

Dzieci z przedszkola wzięły udział w konkursie plastycznym pt. 
"Malowana Wielkanoc" organizowanym przez GOK Hutnik. Emilka 
Jakubiak z grupy "Rybki" otrzymała wyróżnienie i odebrała dyplom i 
nagrody. Serdecznie gratulujemy!  

 

 



 

 



20.04.2021 - Kino sferyczne w 
przedszkolu 

Podczas seansu w mobilnym kinie dzieci przeniosły się w niezwykłą 
podróż. Projekcja filmu w specjalnie rozkładanym namiocie pt. 
,,Małpka w kosmosie" umożliwiła dzieciom przyswojenie wiedzy o 
kosmosie. Dzień był pełen wrażeń dla przedszkolaków. 

 

 

 



 

 



23.04.2021 - Dzień Ziemi 

W minionym tygodniu Kotki, Rybki i Jeżyki obchodziły Światowy Dzień 
Ziemi. Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw 
w społeczeństwie. Z tej okazji przygotowaliśmy dla przedszkolaków 
wiele zabaw związanych z ekologią. Dzieci dowiedziały się między 
innymi jak ważne jest oszczędzanie wody, prądu oraz segregacja 
śmieci. Od tej pory każdy z nas z pewnością stał się przyjacielem 
ziemi.   

 

 



 

 

 



 

 

 



26.04.2021 - "Dzień Książki" 

Dnia 23 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Książki. Oczywiście 
nie zabrakło tego dnia w naszym przedszkolu. Dzieci przyniosły i 
prezentowały swoje ulubione książki, poznały ich rodzaje, dowiedziały 
się jak powstają oraz przypomniały sobie zasady korzystania z nich. 
Był to dzień bajkowych zagadek, tańców i piosenek. "Jeżyki", 
"Słoneczka" i "Muchomorki" wykonały piękne i kolorowe zakładki do 
swoich książeczek.  

 

 



 

 

 



29.04.2021 - Dzień Biało-Czerwony w 
grupie Smerfy 

Dnia 29.04 2021r. w grupie Smerfy odbył się Dzień Biało-Czerwony. 
W strojach przedszkolaków dominowały barwy narodowe. Dzieci 
obejrzały prezentacje multimedialną o symbolach narodowych, 
śpiewały hymn oraz wykonały chorągiewki biało-czerwone. Był to 
dzień pełen wrażeń , który na pewno rozbudził u dzieci iskierkę 
patriotyzmu i przyczynił się do rozwijania poczucia przynależności 
narodowej. 

 

 

 



 

 

 



29.04.2021 - Kosmicznie u 
Muchomorków 

Grupa "Muchomorki" wystartowała z projektem "Kosmiczny 
przedszkolak"! Dzieci mają mnóstwo pytań związanych z tematyką 
układu słonecznego i nie tylko. Ciekawi je m. in. jak powstały planety, 
słońce, dlaczego w kosmosie nie ma powietrza i dlaczego planety 
muszą krążyć wokół słońca? Aby poszerzyć wiedzę i odpowiedzieć na 
nurtujące pytania sięgnęliśmy do źródeł wiedzy, jakimi były: książki, 
prezentacje multimedialne, ilustracje, bajki. Przedszkolaki zgłębiając 
tajemnice kosmosu dowiedziały się, czym 
jest Układ Słoneczny, i co wchodzi w jego skład, poznały nazwę, 
wygląd i budowę wszystkich planet, samodzielnie stworzyły pracę 
plastyczną "Układ Słoneczny". 

 

 



 

 



29.04.2021 - "Słoneczka" - już 
niebawem uczniowie... 

Dzieci z grupy "Słoneczka" już niebawem rozpoczną swoją szkolną 
przygodę. Aby ułatwić im szkolny start, realizują projekt "Mamo, Tato, 
- idę do szkoły". W ramach projektu dzieci obejrzały filmik nagrany 
przez uczniów klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, 
ukazujący szkolną klasę, jej wyposażenie oraz dowiedziały się jak 
wygląda przerwa w szkole. Udaliśmy się również na spacer, aby 
przyjrzeć się budynkowi szkoły z bliska.  

 

 

 

 



 

 



4.05.2021 - "Smerfna niespodzianka" 

Dzieci z grupy smerfy miały nie lada niespodziankę... 

Wspólnie odkrywali co skrywa zaczarowany karton. Radości nie było 
końca, gdyż w środku ukryta była ogromna farma. Dziękujemy 
przedstawicielowi handlowemu oraz rodzicom z grupy za 
zaangażowanie. 

 

 



 

 



5.05.2021 - Jeżyki biorą udział w 
zbiórce nakrętek 

Dzieci z grupy Jeżyki wybrały się na spacer w kierunku skweru 
im. Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy ul. 
Helsztyńskiego. Jeżyki przyczyniły się do zbiórki dla Julii Mikołajczak z 
Gostynia, wrzucając nakrętki do umieszczonego tam wielkiego serca.  

 

 



 

 



6.05.2021 - Kreatywne warsztaty 
online z Panem Pianką u 
Muchomorków 

W czwartkowy poranek Muchomorki odwiedził Pan Pianka. Spotkanie 
odbyło się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w postaci 
filmu online. Przedszkolacy za pomocą klocków piankowych pod 
okiem Pana Pianki tworzyły prawdziwe dzieła plastyczne, z których 
zrobiły wystawę a następnie zabrały do domu, aby pochwalić się 
rodzicom. Zabawa z piankami sprawiła dzieciom ogromną 
przyjemność.  

 

 

 

 



 

 



10.05.2021 - "Dzień Mleka" w grupie 
"Słoneczka" 

10 maja grupa "Słoneczka" obchodziła Dzień Mleka. Tego dnia dzieci 
przyszły ubrane na biało. Przedszkolaki dowiedziały się skąd pochodzi 
mleko i gdzie się je przerabia na pyszne sery i jogurty. Dzieci wiedzą 
jak bardzo zdrowo jest pić mleko i jeść nabiał. Tego dnia mleko 
towarzyszyło nam podczas posiłków. Dzieci jadły płatki z mlekiem 
oraz piły wspólnie przygotowany koktajl truskawkowy.  

 

 

 

 



 

 



11.05.2021 - "Wiem, że zdrowo jem" 

Grupa Słoneczka dowiedziała się jak zdrowo się odżywiać . 
Przedszkolaki wiedzą , że warzywa i owoce to nie tylko wartościowe 
źródło witamin i cennych składników, ale są również pyszne. 
Przekonaliśmy się o tym, podczas degustacji na zajęciach w naszym 
przedszkolu. Dzieci pełne zainteresowania i ciekawości przystąpiły do 
próbowania produktów znanych wszystkim jak borówki, ogórek, 
jabłka, jak i mniej znanych przez dzieci którym było mango. Dzieci 
mogły skosztować nowych produktów jak i tych które bardzo lubią. 
Dzień był udany, i pełen radości.  

 

 



 

 



12.05.2021 - "Słoneczka" pieką bułki 

W środę, 12 maja, podczas zajęć dzieci z grupy "Słoneczka" zapoznały 
się z kolejnymi etapami produkcji chleba. Celem zajęć było 
uświadomienie przedszkolakom, że chleb jest symbolem ciężkiej pracy 
wielu ludzi: rolnika, młynarza i piekarza. Dzieci obejrzały film 
edukacyjny, po czym na jego podstawie samodzielnie układały 
historyjkę obrazkową. Następnie, po uprzednim umyciu rąk dzieci 
przystąpiły do wypieku bułeczek. Odmierzały potrzebną ilość 
produktów i samodzielnie formowały swoje bułki, które 
później piekły się w przedszkolnej kuchni. Dzieci ze smakiem i 
chęcią degustowały własne wypieki. 

 

 

 



 

 

 



13.05.2021 - Bal witaminek 

"Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.." 

W miniony czwartek w naszym przedszkolu odbył się bal witaminek. 
W tym dniu przedszkolaki przyszły ubrane w kolorach warzyw i 
owoców. Przy skocznej muzyce do tańca ruszyły m. in. jabłuszka, 
gruszki, truskawki, marchewki, banany, arbuzy, papryki, cytryny. 
Dzieci chętnie brały udział w zabawach i konkursach. Po wspólnej 
zabawie ochoczo przystąpiły do przyrządzenia różnych przysmaków z 
warzyw i owoców. Na stołach nie brakowało sałatek owocowych, 
surówek warzywnych, soku, a także szaszłyków. Kolorowa i bardzo 
zdrowa przekąska bardzo szybko zniknęła w brzuszkach 
przedszkolaków.  

 



 

 



 

 



 

 



13.05.2021 - Dziękujemy ! 

Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do akcji "Góra 
Grosza" - akcji zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez 
Towarzystwo Masz Dom. Przekazane pieniądze to pomoc dla dzieci 
które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym 
domu oraz wsparcie dla ich rodzin. W tym roku razem udało nam się 
zebrać 285,88 zł. Za każdy Wasz grosz dziękujemy w imieniu dzieci 
którym pomagamy. Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest 
największa na świecie.  

 

 



20.05.2021 - Dzień Pszczoły w grupie 
,,Pszczółki" 

20 maja obchodzony jest światowy Dzień Pszczół - znaczenie tych 
owadów jest bardzo ważne w naszym życiu. Wyginięcie pszczół na 
całym świecie miałoby drastyczne konsekwencje - głód, kryzys i 
wojny. Z okazji Dnia Pszczół dzieci z grupy ,,Pszczółki" dowiedziały 
się, jakie znaczenie ma praca pszczół dla przyrody, poznały etapy 
powstania miodu i pracę pszczelarza. Największą radość sprawiły im 
eksperymenty przyrodnicze ,,Jaki jest miód". Dzieci sprawdzały jego 
konsystencję, porównywały ciężar z wodą i olejem, sprawdzały jego 
smak. Dzień był pełen wrażeń.  

 

 

 



 

 



24.05.2021 - Sukcesy naszych 
przedszkolaków 

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie plastycznym 
pt. "Na wiosennej łące" organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 
5 w Gostyniu. Dominik Busz z grupy "Muchomorki" zajął I miejsce, 
Iga Turla z grupy "Słoneczka" otrzymała wyróżnienie. Wszystkim 
dzieciom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!  

 

 



 

 



 



 



25.05.2021 - Jeżyki poznają zabytki 
Gostynia 

Grupa Jeżyki wybrała się na spacer miała okazje poznać zabytki 
naszego miasta Gostynia. Dzieci odwiedziły: Górę Zamkową, Rynek 
miasta, gostyńską Fara ( kościół św. Małgorzaty). Dzieci były bardzo 
zadowolone i z uśmiechem wróciły do przedszkola. 

 

 



 

 



26.05.2021 - Dzień Kosmosu u 
Muchomorków 

21 maja obchodziliśmy w grupie "Muchomorki" światowy Dzień 
Kosmosu. Tego dnia nie zabrakło zajęć, których głównym celem było 
zdobycie wiadomości o przestrzeni kosmicznej. Muchomorki wzięły 
udział w warsztatach on - line, które poprowadził pan Juliusz Podjuk, 
który w bardzo ciekawy sposób opowiedział dzieciom o gwiazdach i 
planetach . Muchomorki uczestniczyły w zabawach ruchowych, 
rozwiązywały zagadki dotyczące przestrzeni kosmicznej, układały z 
liter nazwy planet oraz wykonały wspólnie pracę 
plastyczną przedstawiającą niebo z gwiazdami oraz planety układu 
słonecznego. 

 

 

 



 



26.05.2021 - Dzień Mamy !!! 

Za wczoraj i dziś, każdym czułym serca uderzeniem i każdym z niego 
płynącym życzeniem zdrowia sił i codziennej radości - wraz ze 
słowami największej wdzięczności za wszystkie trudy i 
starania składam dzisiaj podziękowania Sto lat ! 

 

 



 

 



 

 



 

 



27.05.2021 - Wystawa prac 
plastycznych ,,Moja rodzina żyje 
zdrowo" 

Zgodnie z tematem planu rocznego przedszkolaki wraz z rodzicami 
wykonały pracę plastyczną na temat ,,Moja rodzina żyje zdrowo", 
prace te zostały wyeksponowane w szatniach  

 

 



 

 



 

 



27.05.2021 - "Mamo, tato - idę do 
szkoły!" - realizacja projektu w 
grupie "Słoneczka" 

Dzieci z grupy "Słoneczka" w ramach projektu edukacyjnego - "Mamo, 
tato - idę do szkoły" po raz kolejny obejrzały filmik przygotowany 
przez uczniów klasy IIa ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Tym 
razem przedszkolacy mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają w szkole 
zajęcia plastyczne oraz lekcja wychowania fizycznego. 

 

 



 

 



1.06.2021 - Dzień Dziecka 

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie. Jednak 
nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. To 
jedyny taki dzień w roku. Wyjątkowy i pełen szczególnej radości, 
zwłaszcza wśród najmłodszych. W naszym przedszkolu zadbaliśmy o 
to, aby ten dzień różnił się od zwykłego dnia. Nasze święto przywitało 
roześmiane słonce i czekające pod budynkiem dmuchane zamki, bańki 
oraz kolorowe lody. Na początku czas upływał nam na beztroskiej 
zabawie. Korzystaliśmy z przeróżnych atrakcji, które 
pochłaniały niespożyta energię dzieci. Zmęczeni, ale zadowoleni 
udaliśmy się na pyszne przekąski. Na koniec tego fantastycznego dnia 
przedszkolaki otrzymały niespodziankę. 

 



 

 



 

 



 

 



1.06.2021 - Sukces naszych 
przedszkolaków! 

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie pt. 
"Przedszkolny Talent Show" organizowanym przez Przedszkole 
Miejskie nr 2 w Gostyniu. Amelka Kwita z grupy "Muchomorki" zajęła I 
miejsce, Emil Smektała z grupy "Słoneczka" - II miejsce. Wszystkim 
dzieciom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszego rozwijania swoich talentów, a rodzicom dziękujemy 
za zaangażowanie! 

 

 

 



 

 



1.06.2021 - Projekt "Emocje" w 
Smerfach 

 Rozpoczęliśmy czerwiec, a wraz z nim dzieci z grupy "Smerfy" 
zakończyły projekt "Emocja", który był realizowany w ciągu całego 
roku szkolnego. Moduł ostatni, czyli "Odwaga" pokazał dzieciom jak 
radzić sobie z lękami.  

 



 

 



 

2.06.2021 - Trening z Akademią 
Reissa 

W naszym przedszkolu odbył się trening pokazowy Akademii Reissa. 
Dzieci z zaciekawieniem i z pełnym zaangażowaniem wzięły udział w 
zajęciach sportowych. Podczas zabaw z piłką przedszkolaki rozwijały 
swoją sprawność, a także czerpały radość ze wspólnej zabawy. 

 

 



 

 

 



 



2.06.2021 - "Rybki" autorami książek 
dla dzieci 

Grupa " Rybki" w ramach projektu edukacyjnego "Książka 
przyjacielem dziecka" wykonała wraz z rodzicami przepiękne 
książeczki. Bohaterami były zwierzęta, dzieci, postacie fikcyjne, ale też 
chłopcy i dziewczynki z naszej grupy. Dzieci bardzo chętnie słuchają 
bajek opracowanych przez siebie i innych kolegów. Taka książka na 
pewno będzie rodzinną pamiątką.   

 



 

 



 

 



9.06.2021 - Dzień Żółty" w grupie 
"Słoneczka" 

W środę, tj. 09.06. w grupie "Słoneczka" królował kolor żółty - jeden 
z najcieplejszych kolorów - przyjazny i radosny. Przedszkolaki przyszły 
tego dnia ubrane właśnie na żółto i wzięły udział w wielu ciekawych 
zabawach, a także eksperymentach. Dzień upłynął bardzo miło.  

 

 



 

 



15.06.2021 - Zabawy konstrukcyjne 
"Muchomorków" 

Jak bardzo lubią dzieci w przedszkolu konstruować i wyrażać wiedzę o 
otaczającym je świecie świadczą chociażby prace " Muchomorków".  

 

 



 

 



18.06.2021 - ,,Pszczółki" zakończyły 
projekt edukacyjny ,,W krainie 
miodu" 

Dzieci z grupy ,,Pszczółki" w miesiącu maju i czerwcu realizowały 
projekt edukacyjny ,,W krainie miodu". Podczas realizowania 
zagadnień dzieci dowiedziały się jak wygląda pszczoła, poznały etapy 
rozwoju pszczoły, zapoznały się z prezentacją multimedialną 
dotyczącą pracy pszczelarza, wykonały pracę plastyczną makietę 
plastra miodu i siedzące na niej pszczoły. Na zakończenie realizacji 
projektu edukacyjnego zabraliśmy lupy i wyruszyliśmy na łąkę 
obserwować pszczoły siedzące na kwiatkach. Podczas zajęć 
dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat pszczół 
i jeszcze do tego tematu będziemy wracać. 

 

 



 

 



18.06.2021 - Pożegnanie Starszaków 

W piątek, 18 czerwca nasze najstarsze przedszkolaki uroczyście 
pożegnały się z przedszkolem. Piosenki, wiersze i tańce rozbrzmiewały 
na przedszkolnym boisku. Dzień był pełen wrażeń i dostarczył 
wszystkim wielu emocji. Kochani! Dziękujemy Wam za wszystkie lata 
spędzone w naszym przedszkolu! Powodzenia w szkole!  

 

 



 

 



 

 



 

 



18.06.2021 - Malowanie w plenerze 

Piękna czerwcowa pogoda pozwoliła nam, aby przenieś zajęcia 
plastyczne w plener. Dzieci mogły rozwijać swoją wyobraźnię podczas 
malowania farbami na strechu. Zajęcia okazały się bardzo atrakcyjną 
formą spędzenia czasu. 

 



 

 



18.06.2021 - "Gąsienica - kolorowa 
tajemnica", działania 
"Muchomorków" 

Wykorzystując naturalne zainteresowanie dzieci wprowadzono pojęcie 
" ogród motyli", nazwy - " Rusałka admirał", " Rusałka - pawie oczko", 
" Paź królowej", " Paź żeglarz", " Cytrynek", " Modraszek"..., 
omówiono cykl rozwojowy motyla, a na końcu " Muchomorki" 
wykonały gąsienicę - kolorową tajemnicę.  

 

 



 

 



22.06.2021 - Sport u " 
Muchomorków" 

Tor przeszkód to ostatnio ulubiona forma ćwiczeń starszaków. Ostatni 
odbył się w lesie. Pobyt na powietrzu sprawił dzieciom radość, a 
pokonanie toru satysfakcję, co widać na załączonych zdjęciach.  

 

 



 

 



23.06.2021 - Ostatnie prace w kąciku 
przyrody w grupie " Muchomorki" 

5 - 6 latki wykonały mini - ogródek w szklanym pojemniku, poznały 
rośliny rosnące w bliskim otoczeniu człowieka - babkę lancetowatą, 
kwiat lipy, dziewannę, krwawnik pospolity, lawendę. Starszaki 
dowiedziały się, że przyroda wpływa na nasze samopoczucie, zdrowie 
- może leczyć.  

 



 

 



23.06.2021 - Dzień Ojca u Rybek 

Kocham mojego Tatę 
Chodzę z Tatą na spacer, 
Wtedy jest tyle słońca, 
Wtedy nigdy nie płaczę... 

Z okazji Dnia Taty najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
sukcesów zawodowych i radości życzą: RYBKI  

 

 



 

 



23.06.2021 - "Bezpieczny 
Przedszkolak w każdej porze roku" 

Przez ostatnie miesiące dzieci z grup Kotków i Jeżyków brały udział 
w projekcie edukacyjnym "Bezpieczny Przedszkolak w każdej porze 
roku" Celem projektu było kształtowanie umiejętności bezpiecznego 
zachowania się m. in. w przedszkolu, w domu, na placu zabaw i na 
ulicy. Dzieci zapoznały się z najczęściej spotykanymi zagrożeniami 
oraz ze sposobami ich zapobiegania. Na zakończenie projektu 
przedszkolaki odwiedził Pan Strażak- z Huty Szkła , który zaznajomił 
dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą. Przedszkolaki 
przygotowały piękne prace plastyczne, które zostały wręczone Panu 
Strażakowi oraz przekazane do Państwowej Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Gostyniu. W imieniu przedszkolaków, składamy 
jeszcze raz serdeczne podziękowania za miłe upominki przyniesione 
przez Pana Strażaka. 

 

 



 

 



 



23.06.2021 - Kosmicznie u 
Muchomorków 

Tematy o kosmosie były świetną okazją do zgłębienia wiedzy o 
wszechświecie, a szczególnie o planetach Układu Słonecznego. 
Zwieńczeniem kosmicznej przygody było zrobienie statku 
kosmicznego z kartonów. Wszystkie dzieci włączyły się w ozdabianie 
rakiety, aby po jej wyschnięciu puszczając wodze fantazji przenieść 
się z sali przedszkolnej w przestrzeń kosmiczną!  

 

 



 

 



24.06.2021 - Dzień Słonecznika 

Grupa Kotków świętowała Dzień Słonecznika. Dla przedszkolaków był 
to dzień pełen radości. Słonecznik to wyjątkowy kwiat, który swoim 
wyglądem przypomina słonce. Niezależnie od tego jak go posadzimy 
zawsze zwraca się swoją "głową" w stronę słońca. Wieńcząc ten dzień 
wykonaliśmy piękne prace plastyczne przedstawiające słoneczniki. 

 

 



 

 



24.06.2021 - "Drzewko życzliwości" w 
sali "Muchomorków" 

Działania prospołeczne, podejmowane na rzecz innych zaowocowały 
serduszkami z imionami dzieci na drzewku życzliwości, które " 
wyrosło" w sali " Muchomorków" w kąciku przyrody.  

 

 

 



24.06.2021 - Projekt edukacyjny 
"Tajemnice wody" 

W minionych tygodniach w grupie Kotki realizowany był projekt 
edukacyjny "Tajemnice wody" . Zajęcia realizowane podczas projektu 
okazały się bardzo ciekawe i emocjonujące. Projekt miał na celu 
rozbudzenie w dzieciach zainteresowanie przyrodą oraz zwrócenie 
szczególnej uwagi na oszczędzanie wody. Przedszkolaki podczas zajęć 
przyglądały się różnym doświadczeniom z wodą w roli głównej, same 
także doświadczały i eksperymentowały, co okazało się najbardziej 
ekscytujące.  

 

 



 

 



28.06.2021 - Akcja "Przytulisko w 
Smogorzewie" 

W dniach: 21 - 25 czerwca przeprowadzono zbiórkę karmy dla psów z 
Przytuliska w Smogorzewie. Wszystkim darczyńcom - dzieciom i 
rodzicom dziękujemy za włączenie się do akcji i okazaną zwierzakom 
pomoc.  

 



 

 



29.06.2021 - "Muchomorki" - mali 
rzemieślnicy 

Zainteresowane twórczym działaniem " Muchomorki" pobudziły 
wyobraźnię i wykazały się kreatywnością malując obrazki na 
kamieniu, ozdabiając ceramiczne miseczki.  

 

 



 

 


