
4.09.2020 - "Słoneczka" znają zasady i ich  
przestrzegają! 

Podczas pierwszych dni w przedszkolu dzieci z grupy "Słoneczka" 
przypomniały sobie zasady, jakich należy przestrzegać w przedszkolu. 
Jako "starszacy" wiedzą już doskonale, które zachowania są właściwe, 
a które nie.  

 

 

 



7.09.2020 - Maluszki i ich zabawy w przedszkolu 

Początki pobytu w przedszkolu to stres nie tylko dla dzieci, ale też dla 
rodziców. We wrześniu płaczące maluchy w przedszkolu to niemal 
codzienność. Jednak nasze "Pszczółki" i ,,Kotki" już nie płaczą. 
Przyzwyczaiły się bardzo szybko do nowego otoczenia, poznały siebie 
nawzajem i swoje wychowawczynie. Czas spędzają na wspólnej zabawie 
zarówno w sali, jak i na boisku przedszkolnym.  

 

 

 
 

 

 

14.09.2020 - "Słoneczka" w bibliotece mobilnej 

Dnia 14 września nasze przedszkole odwiedził samochód, który 
wzbudzał ogromne zainteresowanie. Jak się okazało była to "mobilna 
biblioteka". Dzieci z grupy "Słoneczka" miały możliwość przyjrzeć się 
jej z bliska. Z zaciekawieniem oglądały wnętrze samochodu, a nawet 
wypożyczyły sobie ciekawe książki. Czekamy na kolejną wizytę. 



 

 

 
 



15.09.2020 - Innowacja pedagogiczna w grupie Jeżyki: 

Kolorowy świat liter 

Grupa Jeżyki w tym roku szkolnym bierze udział w innowacji 

pedagogicznej: Kolorowy świat liter w oparciu o odimienną metodę nauki 

czytania I. Majchrzak. Dzieci poprzez zabawę, piosenki i prace plastyczne 

będą poznawały litery- taki jest zamysł całej innowacji. Pierwsze zajęcia 

mamy za sobą- dzieci zadowolone i uśmiechnięte chętnie pracują na 

zajęciach.  

 

 

 

 

 

 

 



15.09.2020 - Rybki poznają zasady zachowania się 
podczas pandemii 

W związku z tematem kompleksowym "Nasze bezpieczeństwo" grupa 
Rybki poznała zasady zachowania się w przedszkolu podczas 
pandemii. Wykorzystaliśmy do tego plansze "Koronawirus - sposoby 
postepowania. Wiedzę wykorzystujemy w praktyce przestrzegając 
między innymi etapów mycia rąk, zasłaniania ust podczas kichania itd. 
Nasz kodeks postępowania umieściliśmy w sali.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15.09.2020 - Dzień Kropki" w grupie "Słoneczka” 

"Słoneczka" we wtorek, 15 września obchodziły "Dzień Kropki". Tego 

dnia w naszej sali nie zabrakło kropek, wspólnie dostrzegaliśmy je 

tam, gdzie wcześniej nikt na nie, nie zwracał uwagi. Okazało się, że 

towarzyszą nam w codziennym życiu. Na zajęciach poznaliśmy genezę 

tego święta. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania jak to 

zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashi. 

Historia ta uświadomiła dzieciom, że każdy z nas ma jakieś ukryte 

zdolności. Poza tym pomagaliśmy muchomorkowi odnaleźć zgubione 

kropki oraz tworzyliśmy kolorowe - "kropeczkowe" obrazki. Dzień 

upłynął w miłej atmosferze.  



 

 

 

 

15.09.2020 - Międzynarodowy Dzień Kropki w grupie 
Jeżyki 

 

15 września grupa Jeżyki uroczyście obchodziła Międzynarodowy Dzień 

Kropki. Na zajęciach poznaliśmy genezę tego święta. Dzieci uważnie 

wysłuchały opowiadania o zwyczajnej kropce, która zmieniła świat 

małej Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom , że każdy z nas 

ma jakieś ukryte zdolności, talenty, które gdzieś drzemią głęboko i 

czekają na nasze odkrycie. Tego dnia odkryliśmy też kropk , tam gdzie 

wcześniej nikt ich nie zauważał. Okazało się, że kropki towarzyszą nam 

nieustannie w naszym codziennym życiu.  



 

 

 

           15.09.2020 - Dzień Kropki w Smerfach! 

 

15 września nasza grupa obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki. 

Na zajęciach poznaliśmy genezę tego święta. Uważnie wysłuchaliśmy 

opowiadania jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej 

dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, 

że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talenty, które gdzieś tam 

drzemią głęboko i czekają na nasze odkrycie. Wszystkie dzieci chętnie 

wykonały prace plastyczne, w których rolę główną pełniła kropka. 

Następnie z pomocą aplikacji nasze kropki na moment ożyły.  



 

 

          

                 18.09.2020 - Dzień Przedszkolaka 

W tym roku wyjątkowo, 18 września wszystkie dzieci z naszego 

przedszkola obchodziły swoje święto- Dzień Przedszkolaka. 

Przedszkolaki świętowały tańcząc i bawiąc się w swoich grupach. 

Radość i śmiech świadczyły o dobrej zabawie. Wszystkie dzieci 

odwiedziła "Dobra Wróżka " przynosząc ze sobą dla każdego mały 

upominek. To nie był koniec atrakcji. Dzieci czekała 

kolejna niespodzianka w postaci pysznego tortu przygotowanego 

przez nasze Panie w kuchni. Życzymy wszystkim dzieciom, aby 

uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia !  



 

                                   

 



 

 

 

        24.09.2020 - Smerfy sprzątają świat 

 

Dnia 24 .09 2020 w grupie Smerfy odbyła się akcja sprzątania świata. 

Nasi milusińscy z przejęciem zaangażowali się w akcję. Przedszkolaki 

pomagały w sprzątaniu liści w ogrodzie przedszkolnym. Dzięki temu 

na boisku zrobiło się czysto i przyjemnie. Celem tej akcji było 

ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania świata i wyjaśnienie 

konieczności ochrony środowiska. Mamy nadzieję że w ten sposób 

zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi 

ekologicznymi nawykami.   



 

 

 

 

            25.09.2020 - "Dzień Jabłka" u Rybek 

W związku z realizacją planu rocznego przedszkola w piątek grupa 
Rybki obchodziła Dzień Jabłka. Tego dnia dzieci przyszły ubrane na 
czerwono ,wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt. "Entliczek- 
pentliczek" oraz zagadek o jabłku i innych owocach, brały udział w 
konkurencjach zręcznościowych oraz zabawie ruchowej do piosenki 
"Jabłuszko rumiane". Na zakończenie każde dziecko ułożyło jabłko z 
puzzli, oraz wykonało pracę plastyczną. Głównym celem wspólnych, 
wesołych i radosnych zabaw było zachęcanie dzieci do spożywania 

owoców oraz promowanie zdrowego stylu życia.  



 

 

 
 



28.09.2020 - Dzień Jabłka w Grupie Kotków 

Dzień Jabłka w Grupie Kotki rozpoczęliśmy od rozmów nt jego 
wyglądu, kształtu, walorów kolorystycznych, wielkości, smaku oraz 
dlaczego warto je jeść. Wszystkie zabawy w tym dniu dotyczyły tematyki 
jabłek. Były to zabawy dydaktyczne , ruchowe oraz naśladowcze. Dzieci 
wysłuchały również opowiadania W. Sutijew " Jabłko" oraz wykonały 
pracę plastyczną zatytułowaną "Jabłka w koszyczku " . Celem zajęć było 
propagowanie zdrowego odżywiania się, a przede wszystkim zachęcenie 
do codziennego spożywania jabłek.   

 

 

28.09.2020 - Muchomorki na spacerze 

Jesień to pora roku, która zachęca do spacerów i podglądania 
przyrody, szczególnie w tak piękny, słoneczny dzień. Dzieci wspólnie 
odkrywały uroki pobliskiego lasu, podziwiały otaczającą nas przyrodę, 
odkrywały jej sekrety. Muchomorki zbierały „jesienne skarby” – liście, 
kasztany, które przez wiele tygodni będą ozdobą i materiałem do prac 



plastycznych w naszym kąciku przyrodniczym. Cieszyły się wspólnie 
spędzonym czasem na łonie natury. 

 

 

                   

 

       

        29.09.2020 - Jeżyki świętują Dzień Jabłka 

 

Tego dnia dzieci poszerzały swą wiedzę o jabłku. " Jeżyki " 

wysłuchały opowiadania "Mądre Jabłko" oraz wykonały pracę 

plastyczną. Dzieci śpiewały różne piosenki i tańczyły do utworu 

"Czerwone Jabłuszko". W tym dniu nie brakowało śmiechu i dobrej 

zabawy. Jednym z celów tego dnia było zachęcenie przedszkolaków 

do spożywania owoców, a w szczególności jabłek pod różnymi 

postaciami.   



 

 

       

      

        30.09.2020 - Dzień Chłopaka w przedszkolu 

 

30 września w naszym przedszkolu we wszystkich grupach 

obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji w dniu "Święta Chłopców" 

panie razem z dziewczynkami przygotowały specjalne medale dla 

"Super Chłopaka". Były także drobne upominki w postaci dyplomu czy 

balonika, dyskoteka i oczywiście mnóstwo innych zabaw. Wszystkim 

chłopcom dziewczynki złożyły życzenia, by rośli duzi i szczęśliwi. Był 

to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy a wykonane zdjęcia 

będą miłym wspomnieniem tych chwil. 



                 

 

 



                    

 

                    



      1.10.2020 - Dzień Jabłka w grupie "Pszczółki" 

 

Zielone, czerwone, okrągłe i pachnące, a jako przekąska niezwykle sycące. 
Jabłko – pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek. 
Wszyscy jabłka chętnie jemy i Dzień Jabłka świętujemy! 

1 października w grupie ,,Pszczółki" zorganizowany został Dzień 
Jabłka. W tym dniu w ubiorze przedszkolaków dominował kolor 
czerwony. Jednym z celów tego święta było zachęcanie dzieci do 
spożywania owoców, a w szczególności jabłek i to pod różnymi 
postaciami z powodu jego walorów zdrowotnych i odżywczych. Były 
okazje do układania puzzli z jabłkiem, noszenie jabłka na łyżce , 
porównywanie wielkości. Nie zabrakło również zabaw muzycznych i 
tanecznych do piosenki ,,Małe czerwone jabłuszko". Na zakończenie 
zajęć zrobiliśmy pyszny naturalny sok jabłkowy, który bardzo dzieciom 
smakował. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 2.10.2020 - "Dzień Uśmiechu" w grupie "Słoneczka" 

W piątek, 2 października dzieci z grupy "Słoneczka" obchodziły 
Dzień Uśmiechu. Przedszkolacy wzięli udział w "śmiesznej grze" - 
poruszając się według kodu odkrywali ukryte dowcipy. Tego dnia 
uśmiechów nie brakowało!  

      

 



        2.10.2020 - Kotki na pierwszym spacerze 

W miniony piątek grupa "Kotków" wybrała się na pierwszy spacer. 
Zanim dzieci opuściły mury przedszkola zapoznały się z zasadami 
bezpiecznego poruszania się podczas spaceru. Przedszkolaki uważnie 
słuchały wszystkich zasad. Podczas spaceru pomagał nam nasz 
"przyjaciel" - pluszowy wąż, którego dzieci nazwały "Obłoczek". 
Wszystkie dzieci miały uśmiechnięte buzie i dziarsko maszerując 
podziwiały piękne kolory zmieniających się liści na drzewach pobliskim 
lesie.   

 

 

 

 



 

 

  5.10.2020 - "Światowy Dzień Zwierząt" w Rybkach 

W poniedziałek obchodziliśmy w grupie Rybki Światowy Dzień 
Zwierząt. Celem naszych działań, było uświadomienie 
przedszkolakom, że zwierzęta, to istoty, które potrafią czuć i o które 
należy dbać, bo często potrzebują naszej pomocy. Rybki doskonale 
radziły sobie z podziałem zwierząt na: leśne, domowe, wiejskie 
itd. Opowiadały także o swoich marzeniach dotyczących posiadania 
określonego zwierzątka.  

 



 

  

     6.10.2020 - Zielony kącik u Muchomorków 

W ramach realizacji planu rocznego " Wiem, co jem, ruszam się, bo 
zdrowy być chcę" Muchomorki założyły w sali swój "zielony kącik". 
Dzieci posiały cebulkę na szczypior, zioła, warzywa i kwiaty. Z 
nauczycielem dokładnie omówiły co roślinom jest potrzebne do życia. 
Teraz codziennie obserwują swoje roślinki oraz wspólnie je 
pielęgnują. 

 



 
 

         9.10.2020 - Dzień dyni w grupie "Pszczółki" 

W piątek obchodziliśmy w grupie "Pszczółki"- "Dzień dyni". 
Nasze przedszkolaki były ubrane w kolorze pomarańczowym, a na 
głowach miały piękne, dyniowe opaski. Ten dzień wypełniony był 
licznymi zabawami ruchowymi, matematycznymi i plastycznymi. 
Przeprowadziliśmy również zabawę badawczą podczas której dzieci 
dowiedziały się "Czym wypełniona jest dynia w środku", potem 
wydrążały z jej wnętrza nasiona, obserwowały ich wygląd i próbowały 
już wysuszonych pestek dyni. Aby w pełni uczcić "Święto Dyni" dzieci 
pokolorowały obrazki przedstawiające dynię, a także bawiły się 
w pieczenie dyniowych ciasteczek według pedagogiki zabawy Klanza. 
To był bardzo atrakcyjny dzień nie tylko ze względu na różnorodne 
zabawy, ale także pod kątem edukacyjnym. Przedszkolaki utrwaliły 
wiadomości na temat roli warzyw w codziennej diecie, dowiedziały się 
w jaki sposób można je przetwarzać i co można z nich zrobić. Pod 
koniec dnia zgromadzone dynie ozdobiły nasz kącik przyrody. Wśród 
dyń i dzieci ubranych w pomarańczowym kolorze można było poczuć 
się jak na dyniowej grządce.  



       

 

             



  09.10.2020 "Dzień Drzewa" w grupie "Słoneczka 

 

W piątek, 9 października dzieci z grupy "Słoneczka" obchodziły 
"Dzień Drzewa". W tym dniu przedszkolaki od samego rana toczyły 
rozmowy, bawiły się i tworzyły wokół tematyki związanej z drzewami. 
Była bajka edukacyjna, zabawy ruchowe, pogadanki i burza mózgów 
dotycząca wiedzy o drzewach. Dzień minął w przyjaznej atmosferze.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

           9.10.2020 - Kotki świętują Dzień Drzewa 

10 października to dzień poświęcony ochronie drzew, w tym dniu 

obchodzimy Święto Drzewa. Dzieci z grupy Kotki świętowały już w 

czwartek. Przedszkolaki poznały drzewa, które rosną na terenie 

przedszkola. Dowiedziały się jakie są ich nazwy i jakie mają owoce. 

Tematem przewodnim w tym dniu były drzewa. Dzieci dopasowywały 

liście oraz owoce do odpowiednich drzew. Przyswajaniu wiedzy 

przyrodniczej towarzyszyła świetna zabawa oraz tańce. Na 

zakończenie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną 

zatytułowaną "Drzewo" . Głównym celem obchodów Dnia Drzewa jest 

propagowanie idei ochrony środowiska oraz uświadomienie dzieciom 

roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka.  

 



 

                 

 

                 



 

12.10.2020 - Dzień uśmiechu w grupie Jeżyki 

Grupa Jeżyki jest bardzo wesoła i radosna dlatego, też podczas 
Światowego Dnia Uśmiechu wykonała wspólny plakat. Dzieci 
doskonale się bawiły w tym dniu podczas wspólnych zabaw. Na 
zajęciach w grupach kilku osobowych wykonały przepiękną literę "M". 

 

 

 

 



 

               

 

 

 

   13.10.2020 - "Dzień Jabłka" w grupie "Słoneczka" 

 

We wtorek, 13 października, w ramach kolorowych dni zdrowych 

produktów obchodziliśmy w grupie "Słoneczka" - Dzień Jabłka. W 

strojach dzieci dominował kolor czerwony, a głównym bohaterem zabaw 

w tym dniu było oczywiście jabłko. Dzieci miały do wykonania wiele 

ciekawych zadań, co sprawiło im mnóstwo świetnej zabawy. 



             

 

          

 

 

 13.10.2020 - Pyszna sałatka owocowa w grupie Jeżyki 

"Wiem, co jem, ruszam się, bo zdrowy być chcę"-w nawiązaniu do 

planu rocznego grupa Jeżyki podczas zajęć zapoznała się z piramidą 

zdrowego żywienia. Przedszkolaki wiedzą, jak ważne jest jedzenie 

owoców i warzyw - nie tylko dlatego, że są smaczne, ale przede 

wszystkim zawierają mnóstwo witamin, które chronią i wzmacniają 

nasz organizm. Sałatka smakowała wyśmienicie!  



 

 

        

 

          

        13.10.2020 - "Dzień Jabłka w Smerfach" 

Dzieci z grupy Smerfy obchodziły Dzień Jabłka. Tego dnia nie zabrakło 

zabaw przy muzyce, były medale symboliczne ,a na deser 

wykonaliśmy wspólnie sok jabłkowy... 



       

 

                    



                       15.10.2020 - Dzień mycia rąk 

15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk. Wszystkie 

dzieci obchody tego dnia świętowały w swoich grupach. Przedszkolaki 

dowidziały się jak prawidłowo myć ręce i dlaczego jest to dla nas takie 

ważne. Zabawy, piosenki i tańce poświęcone w tym dniu były tematyce 

higieny. Głównym celem tego święta jest edukacja na temat mycia rąk 

oraz podstawowych zasad higieny w życiu codziennym. 

 



 

 



                       

 

 

              

 



             19.10.2020 - Dzień Chleba w grupie Jeżyki 

W minionym tygodniu obchodziliśmy Dzień Chleba pod hasłem "Od 
ziarenka do bochenka, czyli jak powstaje chleb?". Podczas układania 
historyjki obrazkowej pt. "Od ziarenka do bochenka" przedszkolaki 
dowiedziały się w jaki sposób powstaje chleb. Poznały etapy produkcji 
chleba oraz uświadomiły sobie, że chleb jest wynikiem ciężkiej pracy 
wielu ludzi. Jeżyki aktywnie uczestniczyły w zajęciu, wyrabiały ciasto z 
masy solnej, a następnie formowały bułki, rogaliki, chleb. Dzieci 
były ogromnie dumne z powstałych wypieków. 

 

 



                    

 

 

20.10.2020 - "Dzień Szefa Kuchni" w grupie 

"Słoneczka" 

We wtorek, 20 października w grupie "Słoneczka" obchodziliśmy 

przypadający właśnie tego dnia Dzień Szefa Kuchni. Podczas zajęć dzieci 

pogłębiły swoją wiedzę na temat pracy kucharza. W czasie zabaw 

przedszkolaki wcieliły się też w rolę kulinarnych mistrzów - z radością 

gotując "magiczną zupę". Na koniec dzieci rysowały swoje ulubione 

potrawy, które zostały wklejone do kartki okolicznościowej, wykonanej 

dla naszych pań kucharek w ramach projektu edukacyjnego "Serdeczna 

Karteczka". 



 

20.10.2020 - Dzień niebieski czyli "Dzień Ryby" w 
grupie " Muchomorki 

Z otrzymanego zadania, by przyjść do przedszkola ubranym na 
niebiesko dzieci wywiązały się na szóstkę. Kończenie zdania " Czuję 
się jak ..." to początek działań zabawowych. Okazało się, że w 
otoczeniu swoich kolegów i koleżanek " Muchomorki" czują się jak " 
rybka w wodzie". Przy okazji omawiania treści piosenki " Przepis na 
zdrowie" dzieci poznały przysłowie " Zdrów jak ryba". Dowiedziały się, 
że istnieje podział na ryby słodkowodne i morskie, poznały ich nazwy. 



Uczyły się kroków tanecznych do piosenki " Jeśli chcesz piękną rybką 
być", łowiły rybki wędką magnetyczną, wykazując się tym samym 
umiejętnością czytania liter, krótkich wyrazów. Wzięły udział w 
zabawie ruchowej " Dziadek i babcia łowią ryby" i w ćwiczeniach 
praktycznych, zrobiły pastę rybną na kanapki.  

 

                    

 

 

                  

 



       22.10.2020 - Muchomorki bawią się dźwiękami 

Grupa "Muchomorki" bawiła się dzisiaj dźwiękami Kolor Piano. Dzieci 

tworzyły własne melodie metodą "Kolorowych dźwięków", utrwalały 

kolory, figury geometryczne oraz ćwiczyły koordynację wzrokowo - 

ruchową. Zabawa z Kolor Piano okazała się bardzo atrakcyjna i wzbudziła 

duże zainteresowanie wśród przedszkolaków.  

                     

 

 



         30.10.2020 - Dzień dyni w grupie Rybki 

W grupie 4,5-latków obchodziliśmy w piątek Dzień dyni, dzieci 
przyszły ubrane na pomarańczowo. Na podstawie wysłuchanego 
wiersza pt.: "Dynia" przedszkolaki poznały wielką różnorodność dyń i 
wzbogaciły wiedzę na ich temat. Dowiedziały się, że dynia jest bardzo 
zdrowym warzywem , że można z niej przygotować wiele dań tj.: 
pieczywo, zupę, dżem, ciasto, babeczki, przetwory i soki. Następnie 
przystąpiliśmy do dyniowych zabaw matematycznych: klasyfikowanie 
dyń wg wielkości, koloru i kształtu, szeregowanie od największej dyni 
do najmniejszej, przeliczanie dyń. Wśród zabaw ruchowych były skoki 
przez różnej wielkości dynie oraz slalom dyniowy. Dzieci z zapałem 
zabrały się również do odkrywania "dyniowego wnętrza". 
Obserwowały wygląd i próbowały już wysuszonych pestek 
dyni. Później przystąpiliśmy do dyniowych puzzli i malowanek. 
Wszyscy byliśmy zachwyceni efektem końcowym. Ten dzień przyniósł 
wiele niezapomnianych wrażeń, ciekawości, odkrywania i zabawy. 

 

 

 



 

 

 

 



5.11.2020 - Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w 
,,Pszczółkach" 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek przedszkolaki z 
grupy ,,Pszczółki" wzięły udział w bajkowym spotkaniu, podczas 
którego opowiadały o swoich ulubionych bajkowych 
postaciach. Później były zabawy wymagające wykazania się 
znajomością treści bajek. Dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały 
bajkę po rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu książki. Były 
muzyczne zgadywanki bajkowe, zabawy ruchowe do piosenki 
,,Witajcie w naszej bajce". Dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie 
radziły sobie z zadaniami. W tym dniu przypominamy bajki, które są 
nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Wybrana data nie jest 
przypadkowa – jest to dzień urodzin jednego z największych twórców 
bajek – Walta Disney\'a, a dla dzieci z grupy ,,Pszczółek" był to dzień 
pełen wrażeń i zainteresowania.  

 

 

 



             

 

 

 



          5.11.2020 - ,,Kolorowe dźwięki u ,,Pszczółek" 

Dzieci z grupy ,,Pszczółki" bawiły się melodią i dźwiękami metodą 

,,Kolorowych dźwięków". Wydawałoby się, że patrząc na figury 

geometryczne, odpowiednie kolory i nuty jest to bardzo proste. Jednak 

zagranie melodii ,,Wlazł kotek na płotek" nie było proste. Zabawa Kolor 

Piano sprawiła nam bardzo dużo radości. 

 

 

 



                           6.11.2020 - Dzień dyni 

"Jak przyjemnie i wesoło, kiedy dynia krąży wkoło. Dynia tu, dynia tam, dynia krąży tu i tam. " 

W minionym czasie we wszystkich grupach obchodzono Dzień Dyni. W 
tych dniach dzieci ubrane były w kolorze pomarańczowym. Tańca i 
zabawy o tematyce warzywnej nie brakowało. Dzieci świetnie się 
bawiły podczas różnych gier i zabaw doskonaląc przy tym swoje 
umiejętności zarówno sportowe , muzyczne jaki i plastyczne. Nie 
brakowało rozmów na temat prawidłowego odżywiania się oraz tego 
jak ważne dla naszego zdrowia jest spożywanie warzyw i owoców. 

 

 



 

 

 

 



         9.11.2020 - Muchomorki, Jeżyki, Słoneczka w   

                                  Segregolandii 

9 listopada dzieci z grupy "Muchomorki, Jeżyki, Słoneczka" dołączyły do 

Drużyny Segregolandii i uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych 

zorganizowanych przez Komunalny Związek Gmin Regionu 

Leszczyńskiego na temat "Jak prawidłowo segregować odpady." 

Spotkanie odbywało się drogą on- line, a prowadziła je Pani 

Monika Kozłowska. Przedszkolacy przypomnieli sobie jak prawidłowo 

segregować śmieci i jakie czerpiemy z tego korzyści. Mamy nadzieję, że 

lekcja ekologii, pozostanie długo w pamięci dzieci. 

 

    



 

                      

 

 

 

        



           10.11.2020 - Jeżyki świętują Dzień Jeża 

 

10 listopada w grupie Jeżyków świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień 
Jeża. Głównym celem zajęć było uświadomienie dzieci jaką ważną 
rolę w środowisku pełnią te ssaki, co im zagraża i jak możemy im 
pomóc. Przedszkolaki dowiedziały się również, że to nie jabłko jest 
ulubionym przysmakiem jeży, ale dżdżownice, owady, ślimaki i myszy, 
a jego ulubionym napojem jest woda. Dobra zabawa sprawiła, że 
"przedszkolnym Jeżykom " uśmiech nie schodził z twarzy. Oprócz tego 
dzieci ćwiczyły swoje umiejętności matematyczne, plastyczne oraz 
muzyczno-ruchowe.  

 

 



              10.11.2020 - Pasowanie na Przedszkolaka 

Pasowanie na Przedszkolaka to bardzo ważne wydarzenie w życiu 

każdego przedszkolaka. Mali artyści zaprezentowali przygotowane 

piosenki, tańce oraz wierszyki . Dla wielu z nich był to pierwszy w życiu 

tak ważny występ. Po części artystycznej nastąpił uroczysty akt 

pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka 

"czarodziejskim " ołówkiem przez Panią Dyrektor . Na pamiątkę tego 

wielkiego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i małe upominki. Był to 

dzień pełen emocji i miłych wrażeń, który na długo pozostanie w pamięci 

dzieci, rodziców i nauczycieli. 

  

   

 

 

 

 



 

 



 

 

 

10.11.2020 - Przedszkolaki biorą udział w akcji MEN 
,,Szkoła do hymnu" 

 

W przeddzień Święta Niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wraz z Radą Dzieci i Młodzieży zaprosiły szkoły i inne placówki 
oświatowe w Polsce i za granicą do włączenia się w akcję "Szkoła do 
hymnu" i odśpiewania czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. 10 
listopada o symbolicznej godzinie 11.11 dzieci trzymając w rękach 
flagę Polski, odświętnie ubrane - w barwach narodowych - odśpiewały 
w swoich grupach "Mazurka Dąbrowskiego". Wspólne wykonanie 
hymnu umacnia patriotyczną 
postawę przedszkolaków i uczy szacunku dla ojczyzny. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



    

               

 



     

 

17.11.2020 - Dzień Czarnego Kota w grupie ,,Kotki" 

Kot to bardzo fajne i przyjazne zwierzę, a Czarny Kot - jest wyjątkowy 
i w ogóle nie przynosi pecha. W tym dniu dokazywaliśmy bez umiaru i 
stroiliśmy kocie figle. Było bardzo wesoło. 

 

 



            20.11.2020 - Dzień Prawa Dziecka 

20 listopada obchodzimy Dzień Praw Dziecka. W tym dniu dzieci 
dzieliły się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do 
radości i uśmiechu wśród dzieci oraz o tym, co może powodować, że 
mały człowiek jest smutny i co mu sprawia przykrość. Przedszkolaki 
wiedzą już, że mają prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej 
nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. Taki dzień 
jest także okazją do tego, abyśmy My dorośli nigdy o tym nie 
zapominali. My, jako przedszkole wierzymy, ze dobrze ugruntowana 
wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość 
swoich praw da dzieciom dobre podstawy. 

 

 



23.11.2020 - Lekcja filatelistyki u Muchomorków 

23 października gościliśmy Pana Andrzeja, naszego woźnego, 
który kolekcjonuje znaczki pocztowe od wielu, wielu lat. Chcąc 
podzielić się swoją pasją i zainteresowaniem nasz gość zapoznał 
przedszkolaków z pokaźną kolekcją znaczków pochodzących z różnych 
zakątków świata i znaczków wydawanych przez Pocztę Polską. Dzieci 
uważnie słuchały ciekawych opowieści i z wielkim zainteresowaniem 
oglądały przeróżne znaczki pocztowe. Na koniec każdy przedszkolak 
otrzymał pamiątkowy upominek w postaci kolorowych znaczków i 
widokówek, które mógł sam opieczętować. Była to naprawdę 
wielka frajda i wszyscy świetnie się bawili. 

 

              

 

             

 



       23.11.2020 - Dzień Kredki u ,,Pszczółek” 

 

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę, 

Kolorowe kredki bardzo lubią mnie, 

Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, 

Namalują wszystko to, co chcę!" 

 

W poniedziałek 23 listopada przedszkolaki z grupy ,,Pszczółki" 

wspólnie świętowały "Dzień Kredki". Celem zabawy było zapoznanie i 

utrwalenie kolorów, integracja grupy, kształcenie sprawności 

manualnych, doskonalenie umiejętności liczenia oraz reakcji na sygnał 

dźwiękowy. Dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę pt. "Kolorowe kredki", 

dopasowywały obrazki do odpowiednich kolorów kredek, określały 

kolory, przeliczały kredki oraz wykonały pacę swoją ulubioną kredką . Był 

to bardzo wesoły i kolorowy dzień! 

 

 

 



          25.11.2020 - Dzień Misia w przedszkolu 

"Miś jest mały i puchaty 

Miś jest fajny i kudłaty 

Miś jest gruby jak ta kula 

Misia zawsze się przytula." 

25 listopada w naszym przedszkolu, jak co roku, obchodziliśmy bardzo 
ważne święto "Dzień Pluszowego Misia". Mimo coraz 
nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie 
nie przemija. Dzieci poznały historię powstania pluszaków, każdy z 
bajkowych misiów miał dla dzieci zadanie. Nie brakowało tańców, 
wierszy, zagadek, puzzli, piosenek o tematyce misiowej. Chętne dzieci 
mogły skosztować także przysmaku wszystkich misiów - miodku. Po 
pełnej uśmiechu, ogromu radości zabawie, dzieci 
podśpiewując poznane piosenki wzięły udział online w warsztatach z 
Panem Pianką. Patrząc na ekran monitora multimedialnego i słuchając 
Pana Pianki ulepiły z magicznych kolorowych pianek misia. Już dziś z 
niecierpliwością oczekują na kolejne Święto Pluszowego Misia. 
Najważniejszy, główny cel imprezy - zgodna zabawa - został 
osiągnięty. 

 

            

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

                26.11.2020 - Dzień Postaci z Bajek 

W minionym tygodniu w grupie Kotków obchodziliśmy Dzień Postaci z 

Bajek. Ten dzień był okazją, aby przedstawić koleżankom i kolegom 

swoją lubioną postać z bajki, dlatego w tym dniu dzieci przyszły 

przebrane za swoich bajkowych bohaterów. Dzięki bajkom dzieci 

rozwijają swoją wyobraźnię, wzbogacają słownictwo oraz ćwiczą pamięć i 

koncentrację. W tym dniu przedszkolaki wspaniale się bawiły podczas 

różnych konkurencji i zabaw. Przeniesienie się do świata bajek sprawiło 

dzieciom wiele radości.  



 

 



26.11.2020 - Jeżyki realizują zadania z projektu pt. 
"Uczymy dzieci programować" 

Grupa Jeżyki bierz udział w projekcie edukacyjnym- Uczymy 
dzieci programować, w minionym tygodniu wykonały kolejne z zadań. 
Chociaż pogoda za oknem nie dopisuje, my się deszczu nie boimy bo 
kolorowe parasole kodujemy. Dzieci bardzo sprawnie wykonały 
zadanie a przy okazji świetnie się bawiły. 

 

 

 

                               

                         



27.11.2020 - "Muchomorki" i "Słoneczka" poznają świat 

osób z niepełnosprawnością 

Dzieci z grup "Muchomorki" i "Słoneczka" wzięły udział w 

zajęciach dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec osób 

niepełnosprawnych. Scenariusz zajęć został przygotowany przez Radę 

Rodziców naszego przedszkola i wyróżniony w ramach konkursu 

"Parasolka Zaufania". Dzieci na podstawie zabaw, dostępnych ilustracji i 

bajki zapoznały się z tematem niepełnosprawności. Przedszkolacy 

wiedzą, że mamy wiele wspólnego z osobami niepełnosprawnymi, lubimy 

przecież te bajki, książki czy zabawy. Każdy z nas jest inny, ale nigdy 

gorszy! 

 

 



 

            30.11.2020 - Andrzejki w przedszkolu 

Koniec listopada to czas, który każdemu kojarzy się z wróżbami, 
magią i dobrą zabawą. Wszystko za sprawą andrzejek przypadających 
w nocy z 29 na 30 listopada. Tego dnia dzieci dały się ponieść 
zabawie i towarzyszącej magii. Przedszkolaki losowały wróżby 
przepowiadające przyszłość oraz tańczyły i bawiły się w rytmach 
muzyki. Andrzejki przyniosły dzieciom wiele radości i były okazją do 
wspólnej. 

               



 

 



 

 



2.12.2020 - Projekt edukacyjny- Boże Narodzenie w 
grupie Smerfy 

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla 

dzieci szczególnym przeżyciem.  Najbardziej jednak ekscytujący i 

absorbujący jest okres przedświąteczny. W przedszkolu tak jak  w 

każdej rodzinie dzieci przygotowują się do świąt. Aby i w tym roku 

mogły cieszyć się i przeżywać  tę świąteczną atmosferę będziemy 

realizować zadania projektu edukacyjnego - Boże 

Narodzenie.  Pierwszym zadaniem było ubranie świątecznego 

drzewka. Na początku choinka wyglądała skromnie, ale przedszkolaki 

zmieniły ją w piękne, kolorowe drzewko. "Smerfy" z zapałem 

przystąpiły do  zawieszania na gałązkach ozdób, łańcuchów i 

kolorowych lampek. To zadanie sprawiło przedszkolakom  dużo 

radości. Ubogie drzewko zostało przystrojone bardzo szybko, wygląda 

wyjątkowo i pięknie. W tak świątecznie udekorowanej sali teraz dzieci 

z utęsknieniem czekają na przyjście Mikołaja.  

                 



 

 

2.12.2020 - ,,Pszczółki" i ,,Jeżyki" przygotowują się do 
świąt 

W środę od samego rana dzieci z grupy ,,Pszczółki" i ,,Jeżyki" zabrały 

się za przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i na przyjście 

Mikołaja. Radośnie śpiewając piosenki o tematyce świątecznej ubrały 

choinkę w swoich salach. Natomiast ,,Pszczółki" na zajęciach 

plastycznych wykonały z talerzyka papierowego Mikołaja, którego 

można zobaczyć w szatni. Grupa ,,Jeżyki" otrzymała list od św. 

Mikołaja i wykonała wszystkie zadania prawidłowo. Dzień był pełen 

wrażeń, a teraz czekamy na przybycie Świętego Mikołaja.  

 



           

           



               3.12.2020 - Zabawy na śniegu 

,,Zima, zima, zima, zima pada, pada śnieg..." tak właśnie zaskoczyło 
nas czwartkowe południe. Niespodziewanie spadł pierwszy w tym 
roku śnieg. Radości było co niemiara, więc czym prędzej udaliśmy się 
na plac przedszkolny, aby nacieszyć się nim.  

         

 

         



                4.12.2020 - Mikołaj w przedszkolu 

W piątkowy poranek do naszego przedszkola w odwiedziny zawitał 
Święty Mikołaj, który dla wszystkich dzieci zostawił prezenty. W 
podziękowaniu za pyszne słodkości każda z grup zaśpiewała 
Mikołajowi piosenkę o tematyce świątecznej. Radości nie było końca. 
Podczas drugiego śniadania usłyszeliśmy dzwonek Świętego Mikołaja. 
Wszyscy ruszyliśmy do okien. Okazało się, że niespodziankę dla 
przedszkolaków przygotowała również Młodzieżowa Rada Miejska, 
która w odwiedziny przysłała do dzieci Mikołaja i Jego 
pomocników. Bardzo im za to dziękujemy!  

 

                   

 



 

 



 

 

              



         7.12.2020 - Smerfy piszą list do Gwiazdora 

Co roku niemal wszystkie dzieci piszą list do Gwiazdora. 

Przedszkolaki z grupy "Smerfy" postanowiły również powiadomić 

Gwiazdora o swoich ukrytych małych marzeniach, którymi są 

gwiazdkowe prezenty. Napisały, a właściwie narysowały jak potrafią 

najpiękniej listy do Gwiazdora, włożyły je do koperty, którą z pomocą 

nauczycielki zaadresowały. Utrwaliły  wiadomości o tym, jak 

prawidłowo powinien być zaadresowany list,  o czym należy pamiętać, 

żeby list mógł być wysłany. Potem udały się do Urzędu Pocztowego i 

wrzuciły list do skrzynki. Teraz będą czekać na upragnione 

prezenty.....  

 

 



              

 

                       



7.12.2020 - Konkurs plastyczny "Mój szczęśliwy świat" 

 

W ramach programu "Parasolka zaufania", Urząd Miejski w 

Gostyniu zorganizował konkurs plastyczny pod nazwą "Mój szczęśliwy 

świat". Wśród nagrodzonych znalazły się Nadia, Hania oraz Gabrysia z 

grupy "Słoneczka". Serdecznie gratulujemy!  

 

 

         

 



          

                   

 



    17.12.2020 - Świąteczne warsztaty z Panem Pianką" 

 

Okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko czas 

porządków, pieczenia pierników czy ubierania choinki. TO również 

czas przygotowywania ozdób świątecznych. Dlatego przedszkolaki 

przy użyciu klocków piankowych przygotowały wyjątkowe dzieła 

sztuki choinki, prezenty oraz Mikołaja. Zabawa była bardzo dobrą 

okazja, aby rozwinąć kreatywność dzieci, pobudzić wyobraźnię oraz 

miło spędzić czas. 

 

 



 

 



 

             

 

                    17.12.2020 - Smerfy ślą życzenia 

Ze świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną 

z nich jest wysyłanie kartek z życzeniami.  Smerfy postanowiły zrobić 

rodzicom niespodziankę poprzez przygotowanie i wysłanie kartek 

świątecznych. Opierając się na scenariuszu z "Dziecięcej matematyki" 

wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej stworzyły swoje kartki. Tematem zajęć 

było zagadnienie "Potrafię wysłać wiadomość do mamy i taty". Każde 

dziecko przygotowało  kartkę z życzeniami płynącymi prosto z serca, 

bo nie ma nic cenniejszego niż pokazanie drugiej osobie, że się o niej 

pamięta. Smerfy wysłały także  kartki z życzeniami do Szkoły 

Podstawowej Nr 5 oraz Biblioteki Publicznej w Gostyniu.  



 

            

 



 

 

 

             

 

               18.12.2020 - Pieczenie pierniczków 

 

Zgodnie z przedświąteczną tradycją bożonarodzeniową przedszkolaki 

piekły pierniki. Każde dziecko własnoręcznie wykrawało różne 

kształty. Następnie słodkie ciasteczka zostały upieczone w 

przedszkolnej kuchni. Gdy pierniczki były już gotowe dzieci przystąpiły 

do ich dekorowania. Zabawa była wspaniała, a pierniczki wyszły 

przepyszne, bowiem zostały po nich tylko okruszki. 



                  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



18.12.2020 - Jeżyki rozwiązują zadania z Kalendarza 
Adwentowego 

Dzieci z grupy Jeżyki przygotowując się do Świąt Bożego 
Narodzenia rozwiązywały codziennie zadania umieszczone w 
Kalendarzu Adwentowym. Zadania pochodziły z projektu 
edukacyjnego: Uczymy dzieci programować, można było je rozwiązać 
na monitorze interaktywnym. Dzieci z radością wykonywały 
wszystkie polecenia.  

 

 

 



     21.12.2020 - Wyróżnienie w konkursie kolęd 

Amelka i Iga z grupy "Słoneczka" zdobyły wyróżnienie w konkursie 
kolęd, zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miejską w Gostyniu. 
Dziewczynki zaśpiewały kolędę - "Dzisiaj w Betlejem". Występ można 
obejrzeć na facebooku Młodzieżowej Rady Miejskiej. Serdecznie 
gratulujemy!  

 

 



      21.12.2020 - "Dzień Ryby" w grupie Rybki 

Dnia 20 grudnia przypada Dzień Ryby. Z tej okazji dzieci z grupy 

Rybki poznały zwierzęta żyjące w wodzie Dowiedziały się z czego 

składa się ryba, jak oddycha itp. Świetną zabawę miały również przy 

łowieniu rybek łyżeczkami z misek napełnionych wodą, naszymi 

rybkami były nakrętki. Podczas zabawy była też nauka przeliczania 

zbiorów oraz rozróżnianie wielkości i kolorów. Zapamiętały, że ryby są 

bardzo zdrowe, mamy nadzieję, że każdemu będzie teraz smakował 

wigilijny karp. 

 

          



                     

 

 

 

 



 21.12.2020 - Wizyta Gwiazdora w przedszkolu 
Hoł, Hoł Hoł. Czy są tu grzeczne dzieci ?? 

Kilka minut po pierwszym śniadaniu rozległ się dźwięk dzwoneczków. 
To znak, że do przedszkola dotarł już długo oczekiwany gość. Radości 
nie było końca. Ku zdziwieniu dzieci nie miał ze sobą prezentów, 
bowiem zostały one ukryte. Dzieci otrzymały natomiast tajemniczy 
list, który zawierał wskazówki oraz zadania do wykonania. 
Przedszkolaki podziękowały Gwiazdorowi za odwiedziny i miłą 
niespodziankę, następnie ochoczo zabrały się do wykonywania zadań. 
Po zrealizowanych kartach dzieci przystąpiły do poszukiwań 
prezentów. Po ich odnalezieniu uśmiech nie schodził z ich twarzy. To 
była niesamowita przygoda, która na długo pozostanie w pamięci.  

 

      

     



 

 

 

                 

 

 

 



 



 

 



             

                                     



                                 22.12.2020 – Wigilia 

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w 

roku, dlatego w naszym przedszkolu również chcieliśmy ten dzień 

przeżyć wyjątkowo. Atmosfera w tym dniu była radosna, dzieci wspólnie 

nakrywały do stołu nucąc przy tym świąteczne piosnki. Nie zabrakło 

białego opłatka i życzeń płynących prosto z serca. Przy dźwiękach kolęd 

zasiedliśmy do stołu Wigilijnego.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

                   



 

 

 

 

 



 
 


