
    6.09.2021 - "Żabki" - pierwsze dni w przedszkolu 

Nasze maluchy z grupy ,,Żabki" uczą się życia w grupie rówieśniczej, 

poznają siebie i najbliższe otoczenie. Czas spędzają na wspólnej zabawie w sali, 

jak również na świeżym powietrzu.  

         

 

        



 7.09.2021 - "Muchomorki na starcie" 

Kąciki tematyczne w przedszkolu pełnią ważną rolę - zaspokajają potrzebę zabawy, 

wiedzy, pozwalają na samodzielne działania. Są kąciki tworzone okazjonalnie, jak np. 

wakacyjny i kąciki stałe, jak np. kącik przyrody. 

                                                 

 

                



10.09.2021 - JEŻYKI WRACAJĄ PO WAKACJACH 

Grupa Jeżyki jest jedną z dwóch grup najstarszych w naszym przedszkolu. 

Po powrocie z wakacji w sali czekały na dzieci nowe zabawki a także 

nowe zestawy książek. Przedszkolaki rozpakowały nowe książki i karty 

pracy, jednomyślnie zdecydowali, że będą pilnie z nich korzystać. 

 



    13.09.2021 - Spotkanie Jeżyków z Policjantami 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu spotkali się z przedszkolakami z 

grupy Jeżyki. Mundurowi przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa. Dużym zainteresowaniem przedszkolaków jak zawsze cieszyło się 

wyposażenie policyjnego stroju oraz radiowóz. Wszystkim przedszkolakom policjanci 

wręczyli odblaskowe bransoletki. W tym dniu dzieci wzięły również udział w zabawie 

edukacyjnej "Miasteczko drogowe". Podczas zabawy przedszkolaki wcielały się w rolę 

samochodów i pieszych. 

 

                                                   

 

 

 



 15.09.2021 - DZIEŃ KROPKI 

 

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to 

święto kreatywności, odwagi i dobrej zabawy. Tego dnia, bez wyjątku 

nasze ubrania wypełnione były kolorowymi kropkami. Przedszkolaki 

dowiedziały się, jak to zwyczajna kropka zmieniła świat Małej 

dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła nam, że każdy z 

nas ma jakieś ukryte talenty, zdolności. W tym dniu dostrzegliśmy 

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

kropki towarzyszą nam w życiu codziennym. 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

              



 

 

            



15.09.2021 - Jestem małym wolontariuszem 

W grupie "Muchomorki" zaczęto realizację projektu "Jestem małym wolontariuszem". 

Pierwsze zadanie, które zmobilizowało wszystkich do działania to udział w akcji 

charytatywnej " Zuzia kontra SMA".   

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17.09.2021 - Urodzinki - wrzesień 

W minionym tygodniu świętowaliśmy urodziny przedszkolaków urodzonych 

we wrześniu. Z tej okazji zorganizowaliśmy wspaniałe przyjęcia. Na 

uroczystości nie mogło zabraknąć smacznego tortu. Jubilatom odśpiewaliśmy sto 

lat i złożyliśmy życzenia płynące z głębi serca. Każdy otrzymał 

laurkę przygotowaną przez kolegów i koleżanki ze swoich grup. 

 

      

 

 



 

                            

 

           

        

 



                                               

                                                   



           

 

 

 

 

 

 



 

                

 

         

 

 



20.09.2021 - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

" Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. " 

J. Korczak 

Co roku w całej Polsce 20 września przedszkolaki świętują swój dzień - 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci z wszystkich grup spotkały się przy 

wspólnej niespodziance jaką okazał się gigantyczny tort. Pracownicy przedszkola 

odśpiewali dzieciom uroczyste sto lat oraz złożyli życzenia. To nie był koniec 

atrakcji, bowiem następnego dnia na placu przedszkola stanęły trzy dmuchane 

zjeżdżalnie. Radość i śmiech świadczył i dobrej zabawie. Życzy wszystkim 

przedszkolakom aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od 

święta. 

 

               

       

 



 

 

                        

 

 

 

   



 

 

      

                                            

 

                                



         

                               

 

 

 

 



 22.09.2021 - "Żabki" na spacerze 

Najmłodsze przedszkolaki z grupy ,,Żabki" coraz lepiej odnajdują się w przedszkolnej 

rzeczywistości, a świadczy o tym m.in. ich pierwszy spacer. Wprawdzie w sprawnym 

poruszaniu pomagał nam wąż, ale trzeba przyznać, iż maluszki sobie doskonale 

radziły. Wyjście zostało poprzedzone rozmową na temat zasad zachowania się 

podczas spaceru oraz sprawiło dzieciom wiele radości.   

                                                               

                                                                   

 

 



23.09.2021 - Zatrzymać piękno przyrody 

Radość z obcowania z przyrodą, darami natury zaowocowała wykonaniem wianka 

z zasuszonych kwiatów, stworzeniem kompozycji w słoiku i pracami 

przestrzennymi typu ludziki ... .  

                          

 



23.09.2021 - Muchomorki na spacerze 

Przedszkolacy z grupy Muchomorki wybrali się na pierwszy jesienny spacer 

do pobliskiego lasu . Dzieci podziwiały piękno przyrody i odkrywały jej sekrety, a 

także obserwowały pierwsze zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią: opadające 

z drzew kolorowe liście, ozdobne trawy i krzewy. Dzieci zbierały "jesienne 

skarby"- liście, kasztany, żołędzie, kawałki kory itp. Przez wiele jesiennych 

tygodni będą one ozdobą i materiałem do prac plastycznych w kąciku 

przyrodniczym.  

 

 

                   

 



24.09.2021 - Nadeszła jesień 

Dzieci z grupy ,, Pszczółki” rozmawiały na zajęciach o charakterystycznych 

cechach pory roku , która do nas zawitała. Dowiedzieliśmy się, że jesień to bardzo 

ciekawa pora roku, która ma dla nas dużo skarbów natury takich jak: żołędzie, 

kasztany, szyszki, kolorowe liście. ,,Pszczółki” idąc na boisko zabrały duży koszyk, 

aby gromadzić do niego skarby jesieni. Udało nam się zebrać cały koszyk 

kasztanów i żołędzi, który zanieśliśmy do sali i ustawiliśmy w kąciku 

przyrodniczym. Dużo wrażeń było na tych zajęciach wszystkim się podobało. Na 

zakończenie wykonaliśmy pracę plastyczną ,,Pani Jesień”.  

                           

           

 



27.09.2021 - "Żabki" tworzą "Kodeks Małego Ekologa" 

Dzieci z grupy "Żabki" wiedzą już, w jaki sposób dbać o otaczające 

nas środowisko. Nasze maluszki chcą żyć w zgodzie z przyrodą i obiecują 

stosować się do wspólnie utworzonego Kodeksu Małego Ekologa! 

 

         

 

 

 

 



27.09.2021 - "Bezpieczeństwo" u Smerfów! 

Realizując temat tygodniowy "Bezpieczeństwo na drodze" dzieci z grupy "smerfy" 

przypomniały sobie jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jak należy 

zachować się, gdy zaczepi nas osoba obca. . Dzieci dowiedziały się na czym 

polega zawód policjanta oraz miały okazję skorzystać z nowych pomocy 

dydaktycznych "miasteczka drogowego", które wywołało u dzieci 

mnóstwo radości.  

 

                               

 

 

                                    

 

 



27.09.2021 - Jeżyki dbają o naszą planetę. 

Zgodnie z tematem planu rocznego przedszkola, który brzmi : 

"Przedszkolak małym ekologiem". Dzieci z grupy Jeżyki, zapoznały się z zasadami 

dbania o środowisko. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach, których celem 

było przekazanie skutków zaśmiecania świata, wyjaśnienie potrzeby 

ochrony środowiska i recyklingu. Ułożyły kodeks małego ekologa- który ma 

im przypominać jak należy dbać o środowisko i o naszą przyrodę. 

Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza posłuży w przyszłości małym 

ekologom.   

 

 

 



28.09.2021 - Dzień Jabłka u ,,Pszczółek" i ,,Kotków" 

28 września dzieci z grupy ,,Kotki" i ,,Pszczółki" obchodziły Święto Jabłka. Tego 

dnia na dzieci czekało wiele atrakcji, a mianowicie: jabłkowy taniec, wykonanie 

soku i kompotu z jabłek. Przy okazji zabaw przedszkolaki poszerzały swoją wiedzę 

o jabłku: poznawały różne gatunki jabłek, kolory, kształty, zapachy. Rozmawiały 

także o tym, co możemy przygotować z tych owoców. Ponadto wykonały kilka 

zadań matematycznych: tworzyły zbiory, przeliczały owoce, porównywały 

wielkość, układały puzzle. ,,Kotki" i "Pszczółki" stworzyły również własne jabłka 

pięknie pomalowane farbami, w co włożyły wiele serca i cierpliwości. Dzieci były 

zachwycone.  

 

 

 

                                           

 

 



29.09.2021 - Muchomorki w muzeum 

Dzieci z grupy "Muchomorki" realizują w roku szkolnym 2021/2022 

innowację pedagogiczną pt. "Podróże małe i duże". Pierwszą podróż nasza grupa 

odbyła do Muzeum w Gostyniu, podczas której dzieci dowiedziały się, co to 

jest muzeum i kto w nim pracuje. Poznały też znaczenie takich terminów 

jak: zabytek, galeria, wystawa, dzieło sztuki. Przedszkolacy zobaczyli sprzęty 

i urządzenia, które znajdowały się w naszym regionie w dawnych czasach. 

Na pewno nie była to nasza ostatnia wizyta w tym miejscu. W trakcie 

wycieczki odbyliśmy również spacer ulicami Gostynia. Do przedszkola 

wróciliśmy zmęczeni ale zadowoleni. 

 

 

 

 

 

 



29.09.2021 - "Dzień Drzewa" w grupie "Żabki" 

Z okazji "Święta Drzewa" odbyły się w naszej grupie zajęcia związane z tematyką 

drzew. Dzieci poznały budowę drzewa oraz uczestniczyły w zabawach ruchowych. 

Obiecały, że zawsze będą dbać o wszystkie rośliny, nigdy nie będą łamać gałązek, 

drzew i krzewów. Tego dnia dzieci wykonały pracę plastyczną pt. "Jesienne 

drzewo".  

       

 

                                          



30.09.2021 - Dzień Chłopca w przedszkolu 

Dzisiaj każdy chłopiec miał swój dzień. Nasi chłopcy z przedszkola 

również obchodzili swoje święto. Było mnóstwo dobrej zabawy, radości, 

trochę sportowej rywalizacji ,w której wszyscy wygrali. Dla wszystkich 

chłopaków było odśpiewane sto lat i drobne upominki . Na zakończenie czekała 

na wszystkich przedszkolaków niespodzianka w postaci smerfowych lodów. 

Dzień był pełen wrażeń i emocji. 
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