
4.11.2021 - Wesołe zabawy u Pszczółek

 W czasie deszczu dzieci się nudzą? Nie, nie. Przedszkolaki z grupy ,,Pszczółek" się nie 

nudzą kiedy pada deszcz i jest brzydka pogoda, która uniemożliwia wychodzenie 

dzieciom na plac zabaw. Dzieci w taki dzień bawią się w budynku przedszkolnym. Mimo 

brzydkiej pogody dzień jest pełen wrażeń.

               



4.11.2021 - Szkoła Pamięta

Przedszkolaki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła Pamięta", w której w sposób 

szczególny wspominamy naszych bliskich, ale także tych, którzy zapisali się historii - tej 

ogólnopolskiej jak i lokalnej. Przedszkolaki zapaliły znicze pod tablicą pamiątkową ku czci 

straconych i poległych w obozach członków "Czarnego Legionu". Była to prawdziwa 

lekcja historii, kształtująca patriotyczną postawę wśród przedszkolaków.





         





 



5.11.2021 - Jesienna ścieżka sensoryczna

Kotki i Żabki miały okazję bosymi stopami poznać różne struktury, które są darami lasu i 

parku. Jesienna ścieżka pięknie pachniała, co dodatkowo zachęcało do jej przemierzania.

Ścieżki sensoryczne są wspaniałymi zabawami, które stymulują receptory znajdujące się 

w stopach, pobudzają również zmysły i umożliwiają ocenę różnych struktur za pomocą 

dotyku. Wszystkie przedszkolaki z chęcią pokonywały ścieżkę i przy okazji wspaniale 

się bawiły!

                             



8.11.2021 - Akcja "Pomocna dłoń"

Mali i duzi przedszkolacy, aby wesprzeć akcję "Zuzia kontra SMA" wykonali kartki na 

Święta Bożego narodzenia. Dochód z ich sprzedaży zasili konto fundacji SIEPOMAGA.

                     

             



                 



                     

   8.11.2021 - "Moja rodzina- to jedna drużyna"



Rada Rodziców naszego przedszkola wzięła udział w konkursie organizowanym przez 

Urząd Miejski w Gostyniu pt. "Moja rodzina - to jedna drużyna". Przedmiotem konkursu 

było opracowanie scenariusza inicjatywy promującej wartości rodziny oraz wspólnego 

spędzania czasu wolnego. Komisja konkursowa za opracowany scenariusz przyznała 

środki finansowe, dzięki którym mogliśmy zrealizować scenariusz. Dzieci z grupy Jeżyków

wraz z jednym z rodziców wzięły udział w warsztatach florystycznych. Podczas 

warsztatów dzieci wspólnie z rodzicem przygotowali wianek z jesiennych darów. Były 

to niezwykłe zajęcia rozwijające wyobraźnię i kreatywność, a przy tym dostarczyły wiele 

uśmiechu, radości i satysfakcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w 

warsztatach. 



 



8.11.2021 - Akcja "Góra Grosza"

Miło nam poinformować , ze po raz kolejny włączamy się w ogólnopolską akcję "Góra 

Grosza". W listopadzie oraz grudniu można wrzucać monety do specjalnie przygotowanej

skarbonki, która znajduje się przy głównym wejściu. Całość zebranych pieniędzy zostanie

przekazana na pomoc dzieciom. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji

8.11.2021 - Wizyta nauczyciela chemii u Rybek

Grupa Rybki w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Sensorycznie się rozwijam bo 

skaczę biegam, badam i dotykam" tym razem zajęła się doświadczeniami i 

eksperymentami. Była to część badam i dotykam z wykorzystaniem zmysłu wzroku. 

Dzieci zapoznały się ze strojem chemika, pomagały mamie Antosi przy doświadczeniach, 

do których wykorzystano produkty, które możemy znaleźć w każdej kuchni ( olej, 

drożdże, kawę itd.) Największą popularnością cieszyły się Wulkan, Tęcza, Pasta do zębów

dla słonia, spalanie metalu oraz gaszenie świeczki za pomocą "powietrza." Na koniec 

Rybki otrzymały dyplomy młodego chemika. Dziękujemy mamie Antosi za wspaniałe 

przeżycia. 



               



10.11.2021 - "Dzień Biało-Czerwony" w Żabkach

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada w grupie "Żabki" odbył się "Dzień 

Biało-Czerwony". W strojach przedszkolaków dominowały oczywiście barwy narodowe. 

Dzieci brały udział w wielu zabawach, w których utrwalały kolory oraz symbole 

narodowe. Był to dzień pełen wrażeń, który na pewno rozbudził u dzieci iskierkę 

patriotyzmu i przyczynił się do rozwijania poczucia przynależności narodowej. 



                                                           

10.11.2021 - Dzień Niepodległości

W tym roku po raz kolejny nasze przedszkole przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji 

"Szkoła do Hymnu" . Dnia 10 listopada o godzinie 11.11 dzieci z wszystkich grup w 

swoich salach uroczyście odśpiewały hymn państwowy. Dzieci podczas zajęć i zabaw 



edukacyjnych zapoznawały się z mapą Polski jej historią oraz zabytkami naszego kraju. 

Już najmłodsze dzieci znają symbole narodowe.









16.11.2021 - Urodziny dzieci

Idzie misio, idzie słonik,
Idzie lalka, no i konik.
Wszyscy razem z balonami
Z najlepszymi życzeniami.
Bo to dzień radosny wielce !

Sto lat dla wszystkich dzieci obchodzących urodziny w miesiącu listopad.



                     



                         





                      

18.11.2021 - "Żabki" poznają żywioły

W trakcie bieżącego tygodnia dzieci z grupy "Żabki" zajmowały się żywiołami, głównie 

powietrzem. Przedszkolaki poprzez ciekawe eksperymenty poznały właściwości ognia, wody, 

ziemi i powietrza. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach oraz dowiedziały się, jak dbać o 

powietrze, by było czyste i przyjazne dla nas. 



                                                                    

18.11.2021 - Dzień Jeża w grupie Jeżyki

Jeże towarzyszą nam od najmłodszych lat dzieciństwa w bajkach, 

wierszach, książeczkach, dlatego przedszkolaki włączyły się w obchody tego 

nietypowego święta. Podczas zajęć przedszkolaki miały możliwość poszerzyć oraz 

utrwalić swoją wiedzę dotyczącą sposobu życia jeży w ich naturalnym środowisku . Była 



to również świetna okazja do uświadomienia milusińskim, co zagraża tym zwierzętom i 

jak można im pomóc. Przedszkolaki wesoło bawiły się i tańczyły przy muzyce i 

piosenkach o jeżach. Układały puzzle, wykonywały różne zadania matematyczne np.: 

liczenie igieł i przykładanie odpowiedniej ilości klamerek, prace plastyczne. Finałem dnia 

było wykonanie pamiątkowego zdjęcia w fotobudce "Jeżyku", które pozostanie pamiątką 

na wiele lat.

                      



                                

                        



19.11.2021 - "Ogólnopolski Dzień Seniora" i grupa " Muchomorki"

O tym, jak ważne jest wywoływanie uśmiechu na twarzach innych wiedzą 6 - latki z 

grupy " Muchomorki". Z gotowych elementów wykonały laurki dla podopiecznych Domu 

Dziennego Pobytu w Gostyniu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora życząc dużo zdrowia

i, by każdy dzień przynosił radość.

                                     



19.11.2021 - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Przedszkolaki świętowały Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka W minionym tygodniu 

przedszkolaki poznały swoje prawa podczas świętowania Międzynarodowego Dnia Praw 

Dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i

ich prawa. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi 

niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w 

procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie 

o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach 

dziecka, w tym edukowanie dzieci. A jeżeli mowa o prawach dziecka, nie mogło 

też zabraknąć wspomnienia osoby Janusza Korczaka, który nieustannie podkreślał, że 

dziecko to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw. 

Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w zajęciach wykonały piękne plakaty. 

Zwieńczeniem dnia były pamiątkowe zdjęcia. 







 

23.11.2021 - Spotkanie autorskie z P. Łukaszem Wierzbickim



Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Czytelnictwa w miniony piątek starszacy 

miały okazje uczestniczyć w spotkaniu autorskim z pisarzem dla dzieci i młodzieży panem

Łukaszem Wierzbickim. Podczas spotkania dzieci słuchały o historii pisania książek przez 

autora oraz o tym dlaczego warto spełniać marzenia. Fragmenty czytanie przez P. 

Łukasza wzbudziły wiele entuzjazmu i radości wśród przedszkolaków. W podziękowaniu 

za tak udane spotkanie dzieci wręczyły autorowi własnoręcznie wykonany upominek.  



23.11.2021 - Dzień Kredki

W naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kredki. Święto to w szczególny sposób wiąże się 

z dziećmi, bowiem dzięki kredkom mogą one wyrażać swoje przeżycia, uczucia, myśli, uczą 

się twórczego myślenia oraz rozwijają wyobraźnię. Rysowanie to wspaniała przygoda i ważne

doświadczenie dla każdego dziecka. Z tej okazji odbywały się zabawy z kredkami w roli 

głównej. Dzień minął w miłej i radosnej atmosferze.



 





24.11.2021 - "Zabawy z powietrzem u Rybek"

Dzieci z grupy Rybki podczas zajęć, dowiedziały się do czego potrzebne nam powietrze, 

mogły również przeprowadzić doświadczenia jak powstają bańki mydlane lub jak złapać 

powietrze do butelki czy woreczka. Zabawom nie było końca a dzieci chętnie uczestniczyły w 

ciekawych zajęciach. 

                



                                                                                                       

25.11.2021 - Dzień Pluszowego 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. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola 

ze swoim przyjacielem- Misiem. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, 

wprost bajecznie kolorowe a każdy był piękny i wyjątkowy. Dzieci poznały historię 

powstania pluszaków, każdy z bajkowych misiów miał

dla dzieci zadanie. Nie brakowało tańców, wierszy, piosenek o tematyce misiowej. 

Chętne dzieci mogły skosztować także przysmaku wszystkich misiów - miodku. Dzieci 

wykazały się także sprawnością, przeszły misiowe tory przeszkód. Po pełnej uśmiechu, 

ogromu radości zabawie, dzieci otrzymały pyszne ciasteczka. Już dziś z niecierpliwością 

oczekują na kolejne Święto Pluszowego Misia.







                     



25.11.2021 - Dzień Misia- grupa Jeżyki w Bibliotece Publicznej w Gostyniu

Kolejny raz grupa Jeżyki odwiedziła bibliotekę i czytelnię w Gostyniu. Tym razem było to 

związane z obchodami Dnia Misia. Dzieci wysłuchały historię powstania Międzynarodowego 

Dnia Pluszowego Misia, obejrzały teatrzyk Kamishibai pt. "Niezapomniany kolega Czarusia"- 

ilustrację do tego opowiadania wykonali najmłodsi czytelnicy biblioteki. Dużo radości 

i niezapomnianych wrażeń przyniosła dzieciom podróż autobusem. 



                 

                         

25.11.2021 - Pachnące drzewa u Muchomorków

Muchomorki wykonały jesienne drzewa, ale takie nietypowe. Zamiast farb lub kredek 

użyły pachnących przypraw. Najpierw dzieci wąchały wszystkie przyprawy: cynamon, 

kurkumę, czerwoną paprykę, oregano, pieprz, curry, bazylię, majeranek, a potem 

wykorzystały je do stworzenia "pachnących drzew". Malowanie przyprawami było 



również ciekawą lekcją podczas której przedszkolacy nazywali poszczególne przyprawy 

oraz uczyli się je rozróżniać po wyglądzie i zapachu. 

26.11.2021 - „Kodowanie na dywanie” u Rybek

Kodowanie w przedszkolu towarzyszy grupie Rybki już od 3 lat. Tym razem swoje 
umiejętności doskonaliliśmy poprzez zabawę z nową grą edukacyjną z serii „ Tropiciele na 



start.” W ten sposób bez używania komputera dzieci uczą się nowych kompetencji. Taka 
forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków 
w programowaniu. 

                        

30.11.2021 - "ANDRZEJKI" W PRZEDSZKOLU



W listopadową ciemną noc

swój los wywróżę sobie,

bo wróżby dziwną mają moc.

W naszym przedszkolu co roku podtrzymujemy tradycje związane z "Andrzejkami". Temu

wydarzeniu towarzyszyły konkursy, zabawy i wróżby andrzejkowe. Wszystko to odbywało

się w rytm tańców i śpiewów. Nie zabrakło również tradycyjnego ustawiania "bucików", 

"losowania rekwizytów" i innych wróżb związanych z tym świętem. Przedszkolaki z 

uśmiechem na twarzy chętnie brały udział w magicznym rytuale andrzejkowym. Dzień 

ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć i emocji, a przede wszystkim stał się okazją 

do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci poznawania naszej ludowej tradycji.
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