
1.10.2021 - "Kodeks małego ekologa" 
w grupie "Muchomorki" 

Punktem wyjścia do ustalenia zasad obowiązujących małego ekologa 

była pogadanka na temat Ziemi - naszej planety, oglądanie albumów, 
atlasów, ilustracji ukazujących, co zagraża ludziom i przyrodzie. 6 - 
latki zaprojektowały odznakę " Jestem obrońcą przyrody" i podjęły 
działania proekologiczne ( segregowanie odpadów, gaszenie światła 
po wyjściu z sali, sadzenie roślin ... ).  

 

 

 

 



 

 



5.10.2021 - "Dzień Uśmiechu " w 
Smerfach! 

Dnia 5.10 2021R. dzieci z grupy Smerfy obchodziły Dzień Uśmiechu.. 

Tego dnia w naszej grupie było bardzo wesoło. Dzieci wykonały buźki, 
które wraz z życzeniami rozdali pracownikom przedszkola oraz zabrali 

do swoich domów. Trzeba przyznać , że to był sympatyczny dzień 😊 

pamiętając zawsze ,że "śmiech to zdrowie"!   

 

 

 



 

 

 

 

 



 

5.10.2021 - Wielka przeprowadzka 
Jeżyków 

Wtorek 5 października dla grupy "Jeżyki" był dniem wyjątkowym i 
długo wyczekiwanym. Dzieci z wielką radością wzięły udział w 
przeprowadzce do nowego pomieszczenia. Z zadowoleniem układały 
zabawki, zagospodarowały swoje półki indywidulane. Sala swoją 
gamą kolorów oraz przystosowaniem do wszystkich potrzeb, 
spełnienia w pełni oczekiwania "Jeżyków". 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



5.10.2021 - Nowa sala już gotowa 

Do niedawna był to plac zieleni, dzisiaj stoi w tym miejscu nowo 
wybudowana sala. Inwestycja gminna miała na celu rozbudowę 
obecnego budynku przedszkola o nową salę zajęć wraz z zapleczem 

technicznym, ciągiem komunikacyjnym i pełnym zespołem sanitarno - 
higienicznym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie 
prace zostały ukończone i już od 5.10.2021 r. dzieci z grupy ,,Jeżyki" 
będą mogły korzystać z pięknych, nowych pomieszczeń. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



5.10.2021 - Zakończenie akcji " 
Bądźmy na piątkę - dla Zuzi" 

30-ego września zakończyła się w przedszkolu akcja " Bądźmy na 

piątkę - dla Zuzi Suleckiej". 

W wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniężnej "Zuzia kontra SMA" 

wpłynęło na konto fundacji SIEPOMAGA 
407 złotych 46 groszy. 

Dziękujemy za datki w imieniu tej małej dziewczynki. 

 

 

 



6.10.2021 - Goście z biblioteki u 
Jeżyków 

6 października br. panie z Oddziału dla dzieci i Młodzieży 

Biblioteki Publicznej w Gostyniu opowiedziały Jeżykom o zasadach 
korzystania ze zbiorów bibliotecznych, o pracy bibliotekarek, zachęciły 
do udziału w akcji "Mała książka- Wielki człowiek". Dzieci dowiedziały 
się, co trzeba zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki. Z dużym 
zainteresowaniem wysłuchały opowieści autorstwa Emmy Perry o 
Michalinie, dziewczynce, która nie lubiła książek. Na zakończenie 
Jeżyki otrzymały pamiątkowe zakładki do książek i 
obiecały odwiedzić bibliotekę. Byli to pierwsi goście w naszej pięknej 
nowej sali.  

 

 



 

 

 



7.10.2021 - "Sałatka owocowa" u 
Smerfów 

Dnia 7.10 2021r. dzieci z grupy Smerfy miały nie lada zadanie. 

Wspólnie z paniami wykonali sałatkę owocową utrwalając przy tym 
nazwy znanych im już owoców. Wiele radości sprawiła 
przedszkolakom degustacja wcześniej przyrządzonej potrawy....   

 

 

 

 



 

 

 



8.10.2021 - Dzień Drzewa w 
przedszkolu 

10 października obchodzimy Międzynarodowy "Dzień Drzewa", z tej 

okazji szczególną uwagę poświęciliśmy drzewom. W tym dniu dzieci 
dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o największej roślinie na ziemi 
np. jak rosną drzewa, jak ważną rolę odgrywają dla człowieka, 
przedszkolacy poznawali i rozróżniali różne gatunki drzew, ich owoce i 
nasiona, ale też uczyły się liczyć, tworzyć rytmy z wykorzystaniem 
darów jesieni. Dzieci wykonały różnymi technikami dużo prac 
plastycznych. Głównym celem zajęć było: rozwijanie postaw 
proekologicznych, zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew 
oraz zachęcanie do zaangażowania się w działania na rzecz 
ochrony środowiska. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

8.10.2021 - Zabawy z 
wykorzystaniem "Kolor piano" w 
grupie "Muchomorki" 

Na zajęciach w grupie "Muchomorki" wykorzystano "Kolorowe 
pianino", aby uatrakcyjnić pobyt dzieciom w przedszkolu, wyzwolić 
pozytywne emocje, samodzielność w myśleniu, uwrażliwić 6 - latki na 
muzykę.  

 

 



 

 

 



8.10.2021 - Dzień Marchewki 

Tego dnia na dzieci z grupy ,,Kotki" czekało wiele atrakcji. Przy okazji 
zabaw przedszkolaki poszerzały swoją wiedzę o marchewce: 
poznawały, kolory, kształty, zapachy. Rozmawiały także o tym, 

co możemy przygotować z tego warzywa. Ponadto wykonały kilka 
zadań matematycznych: tworzyły zbiory, przeliczały, porównywały 
wielkość, układały puzzle. "Kotki" stworzyły również własną 
marchewkę pięknie pomalowane farbami, w co włożyły wiele serca i 
cierpliwości.  

 

 



11.10.2021 - "Żabki" małymi 
ekologami 

Dzieci z grupy "Żabki" w ramach przypadającego na 10 października 

Dnia Drzewa postanowiły zamienić się w małych ekologów i wsadziły 
do ziemi kiełkującego już żołędzia. Będziemy go teraz pielęgnować w 
kąciku przyrody i kto wie, może na wiosnę uda nam się 
zaobserwować młodą roślinkę.  

 

 



 

 



 

12.10.2021 - Kotki szukają darów 
jesieni. 

We wtorek grupa ,,Kotki" wyszła na spacer do lasu w poszukiwaniu 
darów jesieni.  

 



 

 



12.10.2021 - Jeżyki przygotowują 
sałatkę owocową. 

W tym tygodniu dzieci z grupy Jeżyki własnoręcznie przygotowały 

sałatkę owocową. Dokładnie umyliśmy raczki. Każdy dostał tackę oraz 
nożyk i ochoczo zabrał się do pracy. Dzieci samodzielnie kroiły i 
przyrządzały sałatkę owocową przestrzegając zasad bezpieczeństwa 
przy posługiwaniu się nożem. Na zakończenie wszyscy ze smakiem 
spożywali przygotowaną sałatkę owocową robiąc przy tym słodkie 
minki, bo zjadali witaminki.  

 

 

 

 



 

 

 

 



13.10.2021 - "Owocowy zawrót 
głowy" u "Żabek" 

Owoce są źródłem witamin, dlatego na zajęciach zachęcamy dzieci do 

ich spożywania. Najlepszym sposobem na przekonanie 
przedszkolaków do spożywania owoców są działania praktyczne, 
dlatego też dzieci z grupy "Żabki" zrobiły pyszne, owocowe szaszłyki. 
Po pracy odbyła się degustacja. Owocowe szaszłyki wszystkim 
smakowały, buzie były uśmiechnięte i zadowolone.  

 

 

 



 

 



13.10.2021 - Zmysły - co to takiego? 
Innowacja u Rybek.
Odpowiedź na to pytanie próbowały znaleźć Rybki rozpoczynając 
realizację innowacji pt "Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam 
badam i dotykam " trwającej cały rok. Dzieci zapoznały się z rolą jaką 
pełnią zmysły w naszym życiu. W sali powstał kącik "Zmysłowa 
kraina" w którym Rybki umieściły stworka - Sensorka oraz inne 
sensoryczne zabawki. Rozmawiały też o tolerancji i szacunku dla 
dzieci niewidomych i niesłyszących, które także chodzą do naszego 
przedszkola. Poznały pomoce dla nich przeznaczone. Zauważyły, że 
każdy zmysł ( słuchu, wzroku, dotyku, węchu, smaku) jest bardzo 
ważny do wszechstronnego rozwoju człowieka. 







14.10.2021 - Jeżki w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w 
Gostyniu
W ramach programu "Książka -mój przyjaciel" realizowanego w naszej
grupie, w środę 14 października br. wybraliśmy się do biblioteki. 
Dzieci zobaczyły, jak wygląda gostyńska książnica oraz wypożyczalnia 
i czytelnia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Jak zawsze był to czas na 
oglądanie przepięknych książek z księgozbioru podręcznego. Nie 
zabrakło również głośnego czytania. Dzieci z grupy Jeżyki wysłuchały 
opowieści "Pewnego dnia , niedźwiadku" Stephana Stansbie o ważnej 
roli pozytywnych wspomnień i bliskiej relacji z rodzicami. 







14.10.2021 - Kodeks Małego Ekologa 
u ,,Pszczółek"
14.10.2021 r. ( tj. czwartek ) dzieci z grupy ,,Pszczółki" stworzyły 
w swojej Sali Kodeks Małego Ekologa. Zapoznały się z jego prawami 
i obowiązkami. 





15.10.2021 - Urodzinki - październik
Urodziny w Przedszkolu zapamięta każdy przedszkolak!

Dzień urodzin dla każdego dziecka jest dniem szczególnie ważnym. 
Jest to "Jego dzień". To właśnie ten mały człowiek w tym dniu 
znajduje się w centrum uwagi. Jest najważniejszy, a inni zastanawiają
się w jaki sposób mogą mu sprawić radość i przyjemność. Urodziny w 
naszym przedszkolu to jedyna w swoim rodzaju wyprawa w świat 
przygody, która na długo pozostaje w pamięci dzieci, a w 
szczególności jubilata. To bardzo ważne wydarzenie 
pełne niespodzianek i niezapomnianych przeżyć. Dlatego w naszym 
przedszkolu świętujemy urodziny każdego dziecka . 15 października 
odbyły się urodzinki w naszym przedszkolu. Dzieciom odśpiewano sto 
lat, były życzenia, laurki i pyszny tort.











15.10.2021 - "Dzień Jabłka" w grupie 
"Żabek" i "Muchomorków"
Zielone, czerwone, okrągłe, pachnące, a jako przekąska niezwykle 
sycące ... Jabłko - pełne witaminek dla chłopców i dla dziewczynek - 
stało się tematem przewodnim w grupie "Żabek" i "Muchomorków" - 
podczas obchodów "Dnia Jabłka". Celem zajęć i wspólnej zabawy była
integracja dzieci i zachęcanie ich do spożywania owoców, w 
szczególności jabłek. Tego dnia dominował kolor czerwony, a dzieci 
wzięły udział w wielu ciekawych zabawach.

 





15.10.2021 - Światowy Dzień Mycia 
Rąk
15.10 2021r. obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. Był to dzień, 
w którym przypominaliśmy dzieciom o dbaniu o higienę. Celem 
obchodów tego dnia jest uświadomienie dzieciom jak duże znaczenie 
dla zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed 
zakażeniem wieloma chorobami.





19.10.2021 - Mały wolontariusz" w 
grupie "Muchomorków"
W związku z realizowanym w grupie "Muchomorki" projektem "Mały 
wolontariusz" odwiedziła nas pani Joanna Sierżant, psycholog, która 
zapoznała 6 - latki z pojęciem "wolontariat". Starszaki dzieliły się 
doświadczeniami - mówiły o różnych formach udzielania pomocy 
koleżeńskiej, wypowiadały się na temat akcji, w których biorą bądź 
brały udział, podejmowanych działań na rzecz fundacji " 
SIEPOMAGA", stowarzyszenia "NOE" w Gostyniu. 





20.10.2021 - Z wizytą w Straży 
Pożarnej
W dniu wczorajszym dzieci z grupy Jeżyki udały się z wizytą do 
Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Przedszkolaki w trakcie 
spotkania poznały wyposażenie wozów strażackich, sprzęt jaki 
używają strażacy podczas akcji ratunkowych oraz mobilny symulator 
zagrożeń w domu. Oprócz poznania tajników pracy strażaka dzieci 
dowiedziały się również jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia
oraz utrwaliły numery alarmowe. Dzieciom najbardziej spodobały się 
przykładowe symulacje zagrożeń oraz pożarów w domu. Była to dla 
nas bardzo ciekawa i ważna legacja. Panom Strażakom składamy 
serdeczne podziękowania za miłe przyjęcie oraz możliwość bliższego 
poznania tej niezwykłej pracy.  







21.10.2021 - "Kotki" samodzielnie 
przygotowują sałatkę
"Kotki" samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę owocową. 
Przyrządzenie sałatki dało dzieciom wiele satysfakcji, (jednocześnie 
uświadamiając, jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym 
funkcjonowaniu organizmu). 





22.10.2021 - Dzień Kolorowych Liści" 
w grupie "Żabki"
W piątek, 22 października w grupie "Żabki" było kolorowo i 
wesoło. Świętowaliśmy bowiem "Dzień Kolorowych Liści". Wspólne 
zabawy dostarczyły wszystkim wiele radości i pozytywnych wrażeń. 







22.10.2021 - Polisensoryczne zabawy 
z owocami i warzywami u Rybek
Dzieci z grupy Rybki rozpoznawały różne owoce i warzywa za pomocą
dotyku (różnicowały pod względem faktury, wielkości, ciężaru) oraz 
smaku. Zabawy sensoryczne dostarczają różnorodnych bodźców 
dzięki którym wpływają na rozwój zmysłów. To były pyszne zajęcia : ) 











25.10.2021 - ,,Pszczółki" realizują 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 
,,Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterpaii"
Dzieci z grupy ,,Pszczółki" zrealizowały pierwszy blok tematyczny 
pt. ,,Spotkanie z małym pajączkiem". Spotkanie sprawiło dzieciom 
dużo radości. Przedszkolaki przejęły się losem małego bohatera i 
chętnie wcieliły się w rolę pajączka. 







25.10.2021 - Jeżyki poznają kraje Unii
Europejskiej
Zgodnie z założeniami projektu: Jestem Polakiem, Jestem 
Europejczykiem, dzieci z grupy Jeżyki poznały nazwy państw 
wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wysłuchały bajki Niemieckich 
pisarzy Braci Grimm pt. "Jaś i Małgosia". Przedszkolacy poznali stolicę,
flagę, walutę i najważniejsze ciekawostki dotyczące państwa 
niemieckiego. 





26.10.2021 - Jeże, Muchomorki i Rybki
na koncercie w Szkole Muzycznej w 
Gostyniu
We wtorek 26.10 dzieci z wyżej wymienionych grup uczestniczyły w 
koncercie w Szkole Muzycznej I stopnia im. J. Zeidlera w 
Gostyniu. Wysłuchały utworów z różnych kontynentów, 
zróżnicowanych pod względem dynamiki, tempa, granych na różnych 
instrumentach muzycznych: flecie, klarnecie, skrzypcach, fortepianie, 
gitarze, akordeonie, saksofonie, wibrafonie. Udział w koncercie, na 
którym wychowankowie Szkoły Muzycznej w Gostyniu zaprezentowali 
swoje umiejętności z pewnością przyczyni się do rozwijania 
wrażliwości muzycznej naszych wychowanków. Czekamy na 
następne zaproszenie. 







27.10.2021 - "Koszyk pani Jesieni", 
grupa "Muchomorki"
Dzieci wykorzystują dary jesieni do różnych celów - aby utrwalać 
wiedzę, tak zwane "witaminowe abc", odczuwać radość z tworzenia, 
rozwijać zmysł estetyki, pomysłowość.  









28.10.2021 - Magiczna moc bajek u 
,,Pszczółek"
Bajka ma magiczną moc. Dzieci z grupy ,,Pszczółki" w tym tygodniu 
na zajęciach przeniosły się do bajkowego świata. Przynosząc ulubione 
książeczki z bajkami stworzyły w sali kącik książki. Natomiast na 
zajęciach plastycznych wraz z panią wykroiły z materiału i uszyły 
,,Bajkowego Przyjaciela - misia o imieniu Łatek. Łatka usadziliśmy w 
kąciku książki i będzie dzieciom z grupy ,,Pszczółki" towarzyszył podczas 
magicznej podróży do świata bajek. 

 



 

 



29.10.2021 - Dzień dyni w przedszkolu
Gdy nadchodzi koniec jesiennych zbiorów czas ogłosić "Dzień Dyni" ! 
W naszym przedszkolu święto to obchodziliśmy w październiku. Dzieci 
ubrały się tego dnia na pomarańczowo - można było poczuć się jak na 
dyniowej grządce. Tego dnia podczas zajęć dzieci 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. W każdej
grupie odbyły się dyniowe zabawy: klasyfikowanie dyń wg wielkości, 
koloru i kształtu, szeregowanie od największej dyni do najmniejszej, 
przeliczanie dyń i wiele innych. Wśród zabaw ruchowych były dyniowe 
kręgle, skoki przez różnej wielkości dynie, slalom dyniowy oraz zabawy 
taneczne. Każda grupa, wraz ze swoją panią, wykonała dynie. Dzieci z 
zapałem zabrały się do pracy i powstały piękne dynie- każda inna, każda 
wyjątkowa. Ten dzień przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń, radości i 
zabawy.

 



 

 

 



 

 



29.10.2021 - Dzień tolerancji
W minionym tygodniu w przedszkolu obchodziliśmy dzień tolerancji. W 
grupach "starszaków " zostały przeprowadzone zajęcia, podczas których 
dzieci uczyły się prawidłowych postaw społecznych, akceptowania 
odmienności oraz poszanowania wobec osób niepełnosprawnych. Podczas 
zajęć dzieci dowiedziały się co znaczy słowo tolerancja i jakie ma 
znaczenie w naszym życiu codziennym. Przedszkolaki zrozumiały, że każdy 
z nas jest inny i każdego należy szanować. Dzień ten był okazja do 
refleksji nad naszymi postawami wobec innych.

 



 

 



 



29.10.2021 - Pasowanie na 
przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, która w 
naszym przedszkolu odbyła się 29 października. Od samego rana trwały 
przygotowania. Uroczystość rozpoczęły występy dzieci z grup 
"Pszczółki" , ,,Rybki" i ,,Muchomorki", a następnie z "Żabek". Mali artyści 
zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce oraz wierszyki. Dla 
większości był to pierwszy, bardzo ważny występ. Po części artystycznej 
nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka 
ogromną kredką przez Panią Dyrektor. Dla przedszkolaków było to wielkie 
przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich 
pociech.

 



 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 


