
Życie Szkoły. Nr 31. Listopad – grudzień 2009 
 

 1 

ŻYCIE SZKOŁY 
 

INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

im. Jana Pawła II  

W PĘPOWIE        
 
 
 
NR 31. Część 1                                 LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2009 
 

 
 

 

 

STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: WWW. ZSPEPOWO. EDU. PL  



Życie Szkoły. Nr 31. Listopad – grudzień 2009 
 

 2 

Z kroniki przedszkolnej 
 

Piękna jest radość w Święta, 
ciepłe są myśli o bliskich, 

niech pokój, miłość i szczęście 
otoczą Was wszystkich. 

Niech blaski żywej choinki rozświetlą 
drogę na cały Nowy Rok! 

 
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

RODZICOM I PRZEDSZKOLAKOM 

 życzą: 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy przedszkola 

 
W grupie Motylków 
 
Pasowanie 
 
 W listopadzie niezwykle ważnym wydarzeniem były uroczystości pasowania. 
Motylki i Żabki były pasowane na Przedszkolaka Starszaka, a najmłodsza grupa Pszczółki 
została przyjęta do społeczności przedszkolnej i była pasowana na Przedszkolaka. 
Dzieci przygotowały programy artystyczne dla zaproszonych rodziców. Za swoje popisy 
taneczne, grę na instrumentach, śpiew i recytację otrzymały ogromne brawa.  
 

 
Piosenka powitalna „Kolega przedszkola”. 
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Śpiewamy o kolorowym deszczu. 

 
Taniec – przytupaniec. 
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Nasza przedszkolna orkiestra. 

 
Następnie przedszkolaki złożyły przyrzeczenie:  
 

„ Ja, przedszkolak dzielny, będę zawsze uśmiechnięty. 
będę słuchał swoje panie i zjadał całe śniadanie. 

Będę dbał o zwierzęta i chronił kwiaty, 
aby nasz świat był piękny i bogaty. 

Będę grzecznie się bawił i pilnie uczył, 
żebym mamy i taty nigdy nie zasmucił”. 

 
 Po przyrzeczeniu odbyła się ceremonia pasowania, wręczenia dyplomów, czapek                    
i słodkiej niespodzianki. Wszystkie dzieci były bardzo przejęte całą uroczystością i dumne                              
z otrzymanych dyplomów. 
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Dumne Motylki. 

 Po części artystycznej pasowane przedszkolaki razem z rodzicami miło spędziły czas 
na rozmowach i słodkim poczęstunku. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji                      
i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, jak i rodziców oraz nauczycielek. 

Hanna Wabińska 
 
 
Motylki kisz ą kapustę  
 
„Wielki rwetes dziś u Basi, bo kapustę Basia kwasi!”… 
 

Korzystając z przebogatych darów jesieni, które rosną w sadach, na polach                           
i w naszych przydomowych ogródkach grupa Motylków poznawała na zajęciach owoce               
i warzywa. Dzieci potrafiły je nazwać, opisać oraz posegregować według różnych cech. 
Sprawdzaliśmy, co owoce i warzywa kryją w sobie, jak są zbudowane. Poznaliśmy również 
smaki i wartości odżywcze ukryte w tych produktach. Aby poznać różne sposoby 
przetwarzania owoców i warzyw w sali Motylków powstała minispiżarnia. 
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Teraz wiemy, że warzywa i owoce można kisić, kwasić, konserwować zalewami, suszyć, 
smażyć , wyciskać, mrozić. Zastanawialiśmy się również - czy kapusta to głowa pusta?  
Główka kapusty posłużyła nam jako obiekt eksperymentowania, a także dzięki niej dzieci  
poznały jeden ze sposobów przechowywania warzyw - kiszenie.  

Motylki spisały się znakomicie. Kiszenie kapusty sprawiło im wiele radości,                    
a przecież uczyło także przestrzegania ustalonych umów i zaplanowania poszczególnych 
czynności, rozumienia konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i kolejności działań.  
 

   
Trzemy marchewkę…tak dla koloru…                      Przyprawiamy i mieszamy. 
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 Dokładnie ubijamy, aż ubita będzie całkiem.           Czy to nadaje się już do zjedzenia? 
 

 
„Rach, ciach, ciach obereczka - już kapusty pełna beczka…” Dobrze wykonane zadanie.  
Teraz będziemy obserwować zmiany zachodzące w procesie kwaszenia. 

 
Hanna Wabińska 

 
Wycieczka do piekarni 
 

Jesień w pełni! Mamy nie najlepszą pogodę, ale świetne humory, co sprawia, że każdy 
dzień jest wesoły i pełen przygód. Choć już jest chłodniej, to jednak nie zniechęca nas to do 
wychodzenia poza przedszkole.  
 W czwartek, 12 listopada 2009r., przedszkolaki z grupy Motylków i Biedronek 
wybrały się na wycieczkę do piekarni. Wizyta była kontynuacją tematyki: „Od ziarenka               
do bochenka". Wcześniej, podczas zajęć dzieci poznały pracę rolnika przy uprawie zbóż i 
etapy produkcji chleba  

Maluchy zostały bardzo serdecznie przyjęte przez pracowników piekarni. Zapoznały 
się z procesem wypieku chleba i składnikami ciasta. Miały możliwość obejrzenia maszyn               
i urządzeń, które są w piekarni niezbędne. Zobaczyły piec do wypieku chleba oraz 
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dowiedziały się, jak długo i w jakiej temperaturze trzeba piec chleb. Przedszkolaki widziały 
też krajalnicę do chleba oraz sposób jego pakowania. 
 

  
Oglądamy przepastne misy do urabiania ciasta… 

 
Łopata chyba większa niż miała Baba Jaga gdy zamierzała Jasia wrzucić do pieca…☺ 
 Cały czas podczas pobytu w piekarni towarzyszył nam cudowny zapach, który 
wzbudził w dzieciach „wilczy głód", dlatego też wspaniałą niespodzianką na koniec wizyty 
był poczęstunek złożony ze świeżutkich ciasteczek. Smakowały wybornie. 

 
Częstujemy się ciasteczkami. 
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 Na moje pytanie: „Jak wam się podobała wycieczka?”, usłyszałam: Supeeeeer!!!  
 Dziękujemy pracownikom piekarni za pokazanie nam wszystkich ciekawostek 
swojego miejsca pracy. 

Hanna Wabińska 
 
 
Z wizytą w pracowni krawieckiej 
 

W ramach poznawania zawodów grupa „Motylków” wybrała się na wycieczkę do 
zakładu krawieckiego, gdzie poznawała tajniki pracy krawcowej oraz potrzebne maszyny               

i narzędzia. Pani krawcowa pokazała nam, 
jakie maszyny pomagają jej w pracy i jak 
na nich pracuje oraz jak się bierze miarę na 
ubranie. 
Oglądaliśmy wielkie nożyczki krawieckie, 
miary krawieckie, manekiny do przymiarki 
ubrań, niezliczoną ilość kolorowych 
szpulek nici i guzików. Zaciekawiło nas 
pomieszczenie, w którym na półkach leżały 
przygotowane materiały  i dodatki 
krawieckie. Porównywaliśmy również 
długości kolorowych suwaków do ubrań .  
 
 

  
Oglądamy suwaki do ubrań…                                  Niespodzianka od dzieci. 

 
Pani krawcowa pozwoliła nam zabrać na pamiątkę kolorowe guziki. My też daliśmy pani 
upominek – piękny, bibułkowy kwiatek na pamiątkę naszej wizyty. 
 
 



Życie Szkoły. Nr 31. Listopad – grudzień 2009 
 

 10 

 
 
Wizyta w zakładzie krawieckim zainspirowała nas do stworzenia własnych sukienek, 
wycinanych z kolorowych resztek materiałów. Zobaczcie, jak potrafimy projektować!  
 

Hanna Wabińska 
 
 
 

 

25 listopada – Święto Pluszowego Misia 
 
Miś zawsze był i nadal jest jedną z ulubionych przytulanek 
maluchów. Nie każdy jednak wie, że ten pluszowy 
przyjaciel ma swoje święto.  

Zabawka ta towarzyszy dzieciom często wiele lat. 
To nie tylko pluszowa przytulanka, to „ktoś" bardzo bliski, 
cierpliwy i często niezastąpiony. Misie towarzyszą dzieciom 

zarówno w chwilach radości, jak i smutku. Są powiernikami dziecięcych tajemnic, ocierają 
łzy                     i pomagają zasypiać.  

Miś jest przyjacielem dzieci. Czy wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela?                    
Z okazji zbliżającego się Święta Pluszowego Misia każde dziecko przyniosło do przedszkola 
swojego misia – pluszaka na misiową wystawę. 
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Nasza misiowa wystawa. 

 
                                     Przyjaciele naszych kolegów i koleżanek są najróżniejsi... 

 
 Postanowiłam przybliżyć dzieciom wszystko, co wiąże się z historią pluszowego misia 
i jego świętem. Przedszkolaki zatańczyły z misiami do piosenki „Pluszowy Miś", 
wysłuchaliśmy opowiadania „Nieszczęśliwy Mi ś” z książki pt. „Misiowe bajeczki”, a potem 
tworzyliśmy naszym ulubieńcom portrety. Były zabawy do piosenek: „Stary niedźwiedź 
mocno śpi" i  „Jadą, jadą misie". Zostaliśmy też zaproszeni na przedstawienie pt „Złotowłosa 
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i trzy niedźwiadki”,  które przygotowały panie z biblioteki szkolnej. Spektakl w wykonaniu 
naszych starszych kolegów bardzo nam się podobał.  

 
Ciekawe … 

 
Po przedstawieniu pozujemy do zdjęcia ze Złotowłosą i niedźwiadkami. 

Nasze misie nie mogły jednak siedzieć zbyt długo na wystawie w przedszkolu.                         
Każdy chyba domyśla się, dlaczego ☺☺☺ . A kto nie wie, niech przeczyta: 

 
Miś ma w oczach szklane kulki, po to misiem jest, 
żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz. 
Miś ma uszy do targania, po to misiem jest, 
żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez… 
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 Miś ma łapy bardzo miękkie, po to misiem jest, 
 żeby trzymać go za rękę, kiedy tylko chcesz. 
 Miś ma wszystko, czego trzeba, żeby misiem być, 
 by do łóżka go zabierać, żeby o nim śnić, żeby o nim śnić.   

 
Hanna Wabińska 

 
Warsztaty plastyczne  
 

Przedszkolaki wzięły udział w organizowanym przez Towarzystwo Edukacyjno-
Kulturalne Ziemi Pępowskiej konkursie plastycznym pt „Powiat Gostyński – moja mała 
ojczyzna”. Konkurs był jednym w elementów projektu, które Towarzystwo Edukacyjno-
Kulturalne Ziemi Pępowskiej realizuje dzięki wsparciu finansowemu powiatu, 
Stowarzyszeniu „Dziecko” oraz Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej.  

Uroczystość podsumowania konkursu plastycznego odbyła się w Zespole Szkół                
w Grabonogu. Dzieci i młodzież zostały nagrodzone w kategoriach: „malarstwo” . „rysunek” 
„fotografia” i „przedszkolaki”. W tej ostatniej został nagrodzony Piotruś Miedziński                       
z naszego przedszkola. 
 Przedszkolaki z najstarszych grup wiekowych w nagrodę za udział w konkursie wzięły 
udział warsztatach plastycznych prowadzonych przez absolwentki Akademii Sztuk Pięknych                   
w Poznaniu. 
 

 
Uwaga, będzie niespodzianka! 
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Pobudzamy nasze zmysły i wyobraźnię, kto to może być osiewnik rolowiec,                            
jętki lub osadnik egeria? 

 
Hurra –zaczynamy! 
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Wyobraźnia zaczęła działać, jesteśmy bardzo zajęci twórczą pracą. 

 
 Nasze pomysłowe leśne stworzenia i wytwory wyobraźni. 
 

Działalność plastyczna nie powinna ograniczać się do podejmowania ciągle tych 
samych zadań, na tych samych materiałach, w tych samych miejscach. Im ciekawsze miejsce 
i bogactwo materiałów, tym bardziej pobudzona wyobraźnia i ciekawszy jej wytwór.                  
W poszukiwaniu nowych technik plastycznych pomogły nam zorganizowane warsztaty 
plastyczne, prowadzone przez fachowców w tej dziedzinie. Dziękujemy ! 

 
Hanna Wabińska 
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Dokarmiamy ptaki 
 

Z okien naszej sali doskonale widać karmniki stojące w szkolnym ogrodzie. Często 
obserwujemy przylatujące się do nich gołębie – cukrusie, wróbelki,  a ostatnio pojawiły 
sikorki z pięknymi, żółtymi brzuszkami. Chcemy, by na dobre zagościły w pobliżu naszego 
przedszkola, więc karmnik wypełniliśmy po brzegi przyniesionymi dla ptaków smakołykami. 
Będziemy o nim pamiętać przez całą zimę! 

   
 

Hanna Wabińska 
 

 
Andrzejki 
 
 Jak co roku – 30 listopada,  w grupie Motylków odbyły się andrzejki. Już w 
przeddzień odwiedziły nas trzy Cyganki z koła teatralnego ze szkoły podstawowej, by nam 
powróżyć i wprowadzić  w magiczny nastój. 

 
Pamiątkowe zdjęcie z Cygankami. 

         W andrzejkowym dniu cicha muzyka oraz płomienie świecy wywołały nastrój 
sprzyjający wróżbom, czarom i przepowiedniom. Na początku dzieci wysłuchały wiersza             
D. Gellner „Wieczór andrzejkowy" oraz krótkiej gawędy o tradycjach związanych z tym 
świętem. Następnie z pomocą Wróżki Izydory zaczęło się wielkie wróżenie! 
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 „Koło przeznaczenia" powiedziało, jaka przygoda spotka nas w najbliższym czasie. 
„Magiczne serduszka"  przybliżyły nam najbliższą przyszłość .Była też wróżba z butami, które 
wskazały najwcześniejszy ożenek Nie odbyło się oczywiście bez lania wosku przez srebrny 
klucz.  

  
     Przybyła do nas Wróżka Izydora,                                  Czary mary – hokus pokus.           
     zaraz zacznie się zabawa… 
 

 
Przedszkolne andrzejki sprzyjają nie tylko wspaniałej zabawie, są także okazją do 

rozbudzania ciekawości oraz zapoznawania dzieci z ludowymi tradycjami. 
Hanna Wabińska 

 
Opowieści Świętego Mikołaja 
 

Aby umilić okres oczekiwania na wizytę Świętego Mikołaja, w dniach 
poprzedzających wizytę miłego gościa zaprosiłam rodziców do czytania opowiadań z książki 
pt. „Opowieści Świętego Mikołaja”.  

Mama Nadii przeczytała nam opowiadanie o najpiękniejszej choince, później pomogła 
nam ozdabiać sylwety naszych najpiękniejszych choinek.  

Mama Wojtka czytała nam opowiadanie pt. „Świąteczne ciasteczka” i razem z nami 
lepiła z masy solnej upominki dla naszych rodziców, ale o tym na razie cicho – sza… 

 

  
           Czyta mama Nadii.                                                           Czyta mama Wojtka. 
                                                                              
 Dziękuję mamom za zaangażowanie i poczęstunek pysznymi ciasteczkami. 

Hanna Wabińska 
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Wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu  

 

Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci. 
Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci… 

Tego dnia niespodzianek było wiele. Po śniadaniu odwiedził nas 
Mikołajkowy orszak ze słodkimi upominkami od Rady Rodziców. 
 

 
 

 
Dziękujemy ! 

 Już od samego rana przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka 
Świętego Mikołaja. Na jego wizytę dzieci niecierpliwie czekały. Brak białego puchu sprawił, 
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że Mikołaj nie mógł przybyć saniami, ale przyjechał do naszego przedszkola powozem 
ciągniętym przez zaczarowanego kucyka. 
 

 
 

 Spotkanie z Mikołajem przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Dzieci powitały 
Mikołaja piosenką, po czym nawiązała się ciekawa wymiana zdań. Przedszkolaki obiecały 
gościowi, że się poprawią. Po zapewnieniach, że będą się starały zachowywać grzecznie                 
w domu i w przedszkolu, Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami. 

Podczas spotkania przedszkolaki wręczyły również prezent Mikołajowi: piękną laurkę 
i ciasteczka na drogę, bo przecież on też lubi otrzymywać podarki.  
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Nasz wspaniały i sympatyczny gość, obiecał odwiedzić nas na przyszły rok. Nawet nie 
zauważyliśmy, jak szybko minął czas i musieliśmy się rozstać. Rozumiemy jednak,                      
że Mikołaj musi ruszyć w dalszą drogę, do innych dzieci…  

 

 
                                                 Mikołaju, do zobaczenia za rok ! 
 
Dziękujemy panu Marianowi Stankowskiemu za powożenie Mikołajowym zaprzęgiem                 
oraz tacie Darii, który wcielił się w rolę Mikołaja. 

 
 
 
Przedstawienie jasełkowe  

Jasełka mają wieloletnią tradycję, a w wykonaniu przedszkolaków nabierają 
szczególnego wdzięku. Czy może być coś bardziej wzruszającego od maleńkich pastuszków, 
przynoszących swe dary do szopki, aniołków, dzieci z prezentami i królów? W dniu                     
21 grudnia 2009 roku zaprosiliśmy naszych rodziców do przedszkola, by przypomnieli sobie 
historię narodzin Jezusa i wspólnie z nami kolędowali.  

„Motylki” prezentowały się wspaniale w przygotowanych na jasełka strojach                                 
i najpiękniej jak tylko potrafiły recytowały swoje kwestie i śpiewały kolędy.  

Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy, wczucie się w role, a przede 
wszystkim za umiejętność działania w zespole, dzięki czemu wspólnie stworzyły bardzo 
efektowne widowisko. Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, świąteczne 
stroiki i dekoracje, a przede wszystkim wspólny opłatek i wzajemne życzenia, pozwoliły 
wszystkim wczuć się w atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła, radości i bliskości.  
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Po przedstawieniu na dzieci czekała ogromna niespodzianka - do przedszkola przybył 

Gwiazdor, który obdarował wszystkie dzieci prezentami. Upominki również otrzymali 
rodzice. Były to świeczniki z masy solnej, własnoręcznie wykonane przez dzieci. Na stołach 
zagościły upieczone przez rodziców świąteczne smakołyki i wszelkiego rodzaju pyszne 
słodycze.  

 
Dziękuję mamom Marysi i Nadii, które pomogły Gwiazdorowi w zakupie prezentów, 

mamie Daniela, Maksia, Marysi i Julki, które upiekły słodkości oraz mamie Nadii, która 
wystąpiła w roli narratora na przedstawieniu. 
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Za miłe spotkanie, ciepłe życzenia, oraz wielkie zaangażowanie serdecznie dziękuję. 
W dniu 21 grudnia obejrzeliśmy „Jasełka” w wykonaniu naszych starszych kolegów            

z klas II i ich rodziców. Przedstawienie bardzo nam się podobało.                                          
Dziękujemy za zaproszenie.☺ 

Hanna Wabińska 
 

 

Wśród Pszczółek , Biedronek i Żabek 

Grupa Pszczółki 

 Jesteśmy najmłodsi wśród przedszkolaków. Mamy 3 latka. Nasze panie –  Iza i Krysia 
- wspierają nas w każdej trudnej chwili i pomagają poznać otaczający świat, który z każdym 
dniem staje się bliższy i bardziej przyjazny. Chcemy być samodzielne, więc uczymy się 
ważnych, choć czasami trudnych jeszcze dla nas umiejętności. 

Grupa Biedronki 

 Jesteśmy 4-latkami. Gromada z nas niemała, bo grupa liczy 25 dzieci. Większość z nas 
życie przedszkolne zdążyło poznać już wcześniej. Również ci, którzy dołączyli do nas w tym 
roku, świetnie się tu czują. Lubimy spacery i wycieczki oraz zabawy na placu przedszkolnym. 
Najbardziej jednak podobają nam się prace plastyczne - uwielbiamy wycinać. Nasza pani 
Małgosia chętnie nam w tym pomaga. Po zajęciach, w porządkach pomaga nam nasza pani 
woźna, Marzenka. 

Grupa Żabki 

 Grupa 4 – 5-latków liczy 23 przedszkolaków. Nasza pani Alicja stara się jak najlepiej 
przygotować nas do podjęcia nauki w szkole.  Pani uczy nas jak pięknie rysować, malować, 
wycinać. Poznajemy litery i cyfry .Gdy tylko czas pozwala, wychodzimy na nasz plac zabaw 
oraz na spacery. Nasza woźna - pani Krysia - dba o to, aby w naszych salach panował  ład                             
i porządek. 

 

Wieści z przedszkolnego podwórka 

PAŹDZIERNIK    

 W okresie jesiennym przedszkolaki dużo czasu spędzały na powietrzu, ponieważ  aura 
dopisywała. Chętnie wychodziliśmy na spacery, wycieczki, plac zabaw. Przedszkolaki                         
z radością wychodziły na spacery, cieszyły się złotą polską jesienią. 
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W sali Żabek także zagościła jesień, o czym świadczą nasze gazetki. 

 

 5 – 8 października 2009 

 W tym tygodniu młodzież gimnazjalna z inicjatywy pań ze szkolnej biblioteki czytała 
przedszkolakom bajki. Celem prowadzonej akcji było zachęcenie najmłodszych do „przyjaźni 
z książką” i przekazanie pozytywnych zachowań do naśladowania. Czytane książeczki 
pochodziły z serii przygód Franklina. Dzieci z zainteresowaniem ich słuchały i chętnie 
dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania i postępowania bohaterów. 

13 października 2009 

 Dziś grupy przedszkolne wyjechały do Krotoszyna na spektakl „Kopciuszek” , który 
został wystawiony przez Narodowy Teatr Edukacji z Krakowa. Dzieci wróciły niezwykle  
zadowolone. Przedstawienie bardzo im się spodobało. 
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26 – 27 października 

 W październiku został ogłoszony w przedszkolu konkurs pt. „Jesienne cudaki”,                
w którym uczestniczyły przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych. Celem konkursu było 
wykonanie przez dzieci - przy współudziale rodziców - jesiennych ludków z warzyw, 
owoców oraz innych materiałów jesiennych. Prace były fantastyczne, o czym świadczy 
zdjęcie z wystawy. W nagrodę dzieci – autorzy jesiennych cudaków - otrzymały dyplomy  
oraz drobne upominki.  

 

LISTOPAD 

 Grupa Żabek w listopadzie odwiedziła miejsca pamięci narodowej oraz cmentarze.    
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10 listopada 2009 

 Dzień 10 listopada 2009 r., to jeden z ważniejszych dni w życiu naszych 
najmłodszych, bowiem właśnie wtedy wszystkie Żabki były pasowane na prawdziwych 
przedszkolaków – STARSZAKÓW i ŚREDNIAKÓW.  Ten dzień był wyjątkowy. Dzieci już 
od samego rana wyczekiwały chwili, kiedy ich najbliżsi odwiedzą ich w przedszkolu i będą 
im towarzyszyć w tej uroczystości. Atmosfera była podniosła i tajemnicza. Pośród radości             
i zadowolenia pojawiały się też łzy wzruszenia. Zobaczcie sami... 
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25 listopada 2009               DZIEŃ  PLUSZOWEGO  MISIA 

 

26 listopada 2009 

 W tym dniu grupa Żabek uczestniczyła w przedszkolnych andrzejkach. Choć 
chłopców o tym ładnym imieniu w naszym przedszkolu bardzo niewielu,  to zabawa była 
udana. Ważne były przecież wróżby, czary, magia, oraz tańce, tańce, tańce... Finałem tej 
wspaniałej zabawy było lanie wosku, czyli najważniejsza wróżba zabawy andrzejkowej. 
Figurki, które odlaliśmy z wosku, przedstawiały przedziwne rzeczy, ale ich tajemnicze 
znaczenie odkryje przed nami przyszłość. 
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27 listopada 2009 

  Dziś w przedszkolu w grupie Żabek odbyły się warsztaty plastyczne, które były 
prowadzone przez absolwentki ASP w Poznaniu – panią Magdę i panią Małgosię. Zajęcia 
były nagrodą dla Żabek za udział w konkursie plastycznym  pt.„ Powiat Gostyński – moja 
mała ojczyzna ”. Konkurs został przeprowadzony przez Towarzystwo Kulturalno – 
Edukacyjne Ziemi Pępowskiej w ramach projektu Sztuka Rozwija – Edukacja Kulturalna 
Poza Centrum. W  konkursie  została wyróżniona praca Piotrusia Miedzińskiego.                          
W warsztatach plastycznych wzięła także udział grupa Biedronek. 

GRUDZIEŃ 

4 grudnia 2009 

           Często w naszym przedszkolu gościmy teatrzyki. Dzisiaj wszystkie grupy 
przedszkolne obejrzały spektakl  pt. „Zaczarowany las”. 

 

6 grudnia 2009 

 Dziś  odwiedził nas długo oczekiwany, sympatyczny gość - Święty Mikołaj.              
Tego dnia już od samego rana wszystkie dzieci wypatrywały przez okno wielkich sań, 
wspaniałych reniferów, a może luksusowego samochodu... lub czegokolwiek, czym mógłby 
przyjechać Święty Mikołaj. Każdy ubrany odświętnie z najpiękniejszą minką czekał... 
czekał... i czekał... Aż tu nagle pod drzwi przedszkola cichutko zajechał  bryczką zaprzężoną 
w parę kucyków oczekiwany gość. Święty Mikołaj i Śnieżynka zostali gorąco przywitani 
przez dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.                      

 Święty Mikołaj wyglądał wspaniale - miał długą, siwą brodę, czerwony ornat, dzwonek                   
i oczywiście worek ze słodyczami. Przywitał dzieci radosnym uśmiechem. Odwiedził  nasze 
przedszkole, wysłuchał kolęd, piosenek i wręczył dzieciom niespodzianki.  

                                                           Dziękujemy! 
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 Dzieci w grupach odwiedził również orszak Mikołajów, który przyniósł przedszkolakom 
słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. 
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W grupie Biedronek. 

18 grudnia 2009 

 Okres przedświąteczny, to nie tylko czas wielkich przygotowań i wszelkich starań, aby 
przeżyć święta jak najwspanialej, ale czas składania sobie nawzajem wielu pięknych życzeń. 
Żabki i Motylki postanowiły zatem zaprosić swoich rodziców na rodzinne spotkania 
opłatkowe przy choince. W dniu 18 grudnia o godz.15 ,00 takie spotkanie przygotowała grupa 
Żabek. Dzieci wystąpiły z  programem „ Dary dla Dzieciątka”  który pokazały swoim 
rodzicom, pokazały także, że potrafią pięknie śpiewać, tańczyć, recytować wiersze,  a nawet 
grać w orkiestrze. Rodzice byli bardzo dumni ze swoich pociech. Wspólnie z dziećmi ubrali 
choinkę. Po części artystycznej do sal zawitał Gwiazdor z workiem pełnym prezentów, które 
rozdał przedszkolakom.  Spotkanie opłatkowe przebiegało przy kawie i słodkich 
pierniczkach. 
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                      Wiadomości przedszkolne z grup:                                                                                             
                           Pszczółek,  Biedronek i Żabek  zredagowała    

                                       Alicja Krzyżosiak 

Z życia sześciolatków 
 

• W ramach programu edukacyjnego „Moje dziecko idzie do szkoły” w listopadzie 
br. dzieci ubierały się na pomarańczowo, a na śniadanie spożywały owoce                   
i warzywa w tym kolorze. W dniach 23-27 listopada obchodziły TYDZIEŃ 
MARCHEWKI.  

 
                W czasie zajęć zapoznały się  z wierszem J. Brzechwy „Marchewka” oraz 
wspólnie zaśpiewały piosenkę „Urodziny marchewki” jako hymn tygodnia. Maluchy piły 
sok marchwiowy i jadły marchewki w kształcie frytek. Na zajęciach wykonywały 
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kukiełki, wykorzystując różne materiały: guziki, koraliki, wstążeczki, tkaniny. Mamy 
nadzieją, że udało nam się zachęcić dzieci do jedzenia warzyw, ograniczając jednocześnie 
jedzenie słodyczy. 

  
        

• Sześciolatki uczestniczyły w spotkaniu z panią Małgorzatą Wesołkowską – 
farmaceutką. W trakcie spotkania zapoznały się z prostymi czynnościami związanymi 
z codzienną higieną, które pomogą uniknąć niebezpiecznych chorób. Gość opowiadał 
dzieciom o swojej pracy. Zaprezentował również kilka leków i witamin 
przeznaczonych dla najmłodszych pacjentów. 

 
• 24 listopada 2009 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z pszczelarzem - panem 

Stanisławem Wachowiakiem, który opowiadał sześciolatkom o swojej pracy, o tym co 
dzieje się w ulu o każdej porze roku, jak pszczoły robią miód. Dzieci obejrzały wiele 
przyrządów potrzebnych pszczelarzowi do pracy – podkurzacz, specjalny kapelusz,               
a także spróbowały pszczelich przetworów – miodu. 
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• W piątek 27 listopada 2009 r. dzieci uczestniczyły w „Spotkaniu przy wróżbach”. 
Uczestnicy zostali powitani przez przebrane wróżki i Cyganki, które zaprosiły do 
wspólnej zabawy. Maluchy z radością i entuzjazmem podchodziły kolejno do 
przygotowanych stolików w wróżbami. Każdy mógł poznać swoja przyszłość, 
wrzucając grosz do miski z wodą, wyciągnąć los z przyszłym zawodem, czy                       
z papierowego serca wylosować imię wybranka. Po wróżbach rozpoczęła się zabawa, 
która sprawiła wszystkim wielką radość. 
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• Boże Narodzenie to najuroczyściej obchodzone święto – ze swoim kameralnym                   
i rodzinnym klimatem w wyjątkowy sposób wpisuje się w zimowy pejzaż. Ostatnie 
dwa dni w naszej szkole przed przerwą świąteczną też miały wiele z tego 
szczególnego, świątecznego klimatu. W poniedziałek do sześciolatków przyszedł 
długo oczekiwany Gwiazdor. Wszyscy grzecznie na niego czekali. Gwiazdor 
przyniósł wspaniałe prezenty i ciekawie opowiadał o krainie, z której pochodzi. Potem 
dzieci mówiły wierszyki i śpiewały piosenki. Na zakończenie zrobiły sobie                         
z Gwiazdorem pamiątkowe zdjęcie. 
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Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
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