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Z kroniki przedszkolnej 
 

Żegnamy zimę, witamy wiosnę 
 
W naszym przedszkolu przyjął się zwyczaj 
żegnania zimy i witania wiosny. Wszyscy 
z niecierpliwością czekaliśmy na cieplejsze 
dni i na to, żeby w końcu zawitała do nas 
Pani Wiosna.  

22 marca wyruszyliśmy więc z 
przedszkola w radosnych nastrojach, z 
kukłami Marzanny, ze śpiewem na ustach i 
z nadzieją, że zima na dobre od nas 
odejdzie. Wszyscy zebraliśmy się w 
ogrodzie przedszkolnym, gdzie przy 
głośnych okrzykach: „My chcemy wiosny! 
Precz zimo zła!”-spaliliśmy kukłę.  
Następnie, śpiewając piosenkę„Wiosna już 

nadchodzi” wyruszyliśmy z gaikami ulicami Pępowa w kolorowym pochodzie, wypatrując 
pierwszych oznak wiosny ☺. 

 
W holu przedszkolnym powstała też piękna wiosenna wystawa .  
Dzieci ze wszystkich grup wiekowych przy pomocy rodziców wykonały wspaniałe bibułkowe 
kwiaty, motylki, biedronki i zajączki.  
Dziękujemy rodzicom za pomoc. 
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Nasze spotkania z teatrzykiem 
 
„Bo w teatrze dzieją się dziwy 
opowieści z pozoru na niby. 
Bo w teatrze dzieją się czary, 
jak marzenia ze snów nie do wiary”. 
 

19 kwietnia przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. „Przygody Janka i złej 
Czarownicy” w wykonaniu Teatru Lalek z Nowego Sącza. Bajka pokazywała ważne prawdy 
życiowe, pouczała, że przez złe zachowanie można komuś wyrządzić krzywdę; najważniejsze 
jednak, by umieć przeprosić.  

Wszystkie dzieci z zaciekawieniem przyglądały się bohaterom, a także kolorowej 
scenografii. Humorystyczne dialogi, a także pytania narratora - wróżki adresowane do dzieci 
powodowały, iż przedszkolaki były niezwykle skupione. Wesołe piosenki śpiewane przez 
bohaterów również umilały nam czas. 

Byliśmy również zaproszeni na przedstawienie pt „Kopciuszek” w wykonaniu Koła 
Teatralnego ze szkoły podstawowej.  

Ciekawa scenografia, rekwizyty, kostiumy, balowe tańce i gra naszych starszych 
kolegów bardzo nam się podobały. 

Dziękujemy za zaproszenie. 
 

 
Oglądaliśmy przedstawienie z wielkim zainteresowaniem ☺. 
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Odwiedziny Zajączka 
 

31 kwietnia br. po śniadaniu czekała na nas miła niespodzianka. Odwiedził nas Zajączek 
ze słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Dziękujemy! 

 

 
Nie obyło się bez  pamiątkowego zdjęcia. 
 

Tradycją w naszym przedszkolu jest szukanie przez dzieci koszyczków z prezentami od 
Zajączka. Pogoda nam dopisała, więc wynieśliśmy puste koszyki do ogrodu i wyszliśmy na 
długi wiosenny spacer wypatrywać Zająca. Oczywiście, prawie wszyscy zauważyli coś szarego 
i kicającego między drzewkami☺.  

Po powrocie nasze koszyczki 
zniknęły, więc zaczęliśmy ich szukać. 
Niektórzy mieli koszyki schowane 
pod krzaczkiem, inni na choince,                
a jeszcze inni na parapetach okien, 
bądź w karmniku. Każdy koszyk był 
w innym miejscu. 
 

Dzieci miały wiele radości              
z biegania wśród krzaczków                       
w poszukiwaniu słodkości 
pozostawionych przez Zajączka. 
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    Na koniec zadowoleni pozowaliśmy do zdjęcia. 

Hanna Wabińska 

 
 

ŻABKI 
 

Marzec 
 
W przedszkolu została 
zorganizowana wystawa 
pt.„Wiosna tuż, tuż ”. 
Wspólnie  z paniami: Hanią, 
Małgosią i Izą oraz rodzicami 
wykonaliśmy różne ozdoby 
charakteryzujące wiosnę: 
kwiaty, drzewa, wiejską 
zagrodę, łąkę. Serdecznie 
dziękuję rodzicom za pomoc i 
zaangażowanie oraz paniom – 
opiekunkom grup,  za pomoc 
i wkład włożony w wystawę. 
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Kwiecień 
 

Przedszkolaki  w celu oddania hołdu tragicznie zmarłej Parze Prezydenckiej, umieściły 
pod pomnikiem bł. Edmunda Bojanowskiego portret Prezydenta wraz z Małżonką  oraz  bukiet 
kwiatów. Zapalone zostały znicze. Dla tych pięcioletnich dzieci była to pierwsza lekcja 
patriotyzmu. 
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Wzorem lat ubiegłych, w przededniu Wielkiego Czwartku do przedszkola zawitał 
Zajączek. Dzieci zostały obdarowane słodyczami, które gość umieścił w pięknie  
przystrojonych koszyczkach. 

 
 
Maj 
 
      W dniu 26 maja 2010r. w przedszkolu zebrali się rodzice przedszkolaków, aby uczcić 
Dzień Mamy i Taty. Dzieci przygotowały program artystyczny oraz wykonały piękne laurki. 
Rodzice nagrodzili swoje pociechy gromkimi brawami. 
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Czerwiec 
 

2 czerwca 2010r. dzieci wyjechały na wycieczkę do ZACZAROWANEGO ŚWIATA 
BAJEK  w Kościanie. Celem wyjazdu było utrwalenie zachowań: czynię dobro – nagroda, 
czynię zło – kara. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dzieci były zadowolone, 
wesołe i uśmiechnięte. 

                                                                                                               
     Alicja Krzy żosiak 

 

Mamo moja ukochana ! 

 



Życie Szkoły. Nr 34. Cz. 1. Maj - czerwiec 2010  
 

 9

Dzień Matki obchodzony jest prawie na całym świecie. To święto przypomina o tym,  
że każdej mamie należą się wdzięczność i szacunek za jej poświęcenie, bezwarunkową miłość     
i trud, jaki włożyła w wychowanie dzieci. 

25 maja br. był w naszym przedszkolu niezwykle uroczystym dniem, gdyż gościliśmy  
mamusie z okazji ich święta. Przedszkolaki z grupy Motylków już od długiego czasu 
przygotowywały się do tej uroczystości. Wytrwale ćwiczyły układy taneczne, wierszyki                   
i piosenki, aby dobrze wypaść przed swoimi mamami.  

 
 

 
            Tańczymy dla mamy…  
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Wszystko udało się doskonale! Mamom podobały się występy, jak również 
własnoręcznie przygotowane przez dzieci prezenty - obrazki i laurki. Wiele wzruszeń, łez              
i uśmiechów wzbudziły portrety mam wykonane przez Motylki. Mamy z dumą, życzliwym 
uśmiechem, jak i z niedowierzaniem odnajdywały siebie wśród zaprezentowanych prac. Za 
rozpoznanie swojego wizerunku otrzymywały medale. 

Przedszkolaki zaprosiły też mamy na relaksacyjny rejs po morzu. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa wszyscy zostali wyposażeni w czapeczki i kamizelki ratunkowe ☺. 

 
                                                              Zabawa była świetna. 
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Po występie dzieci zaprosiły swoje mamy na poczęstunek. Był to doskonały czas  
na podzielenie się swoimi wrażeniami, jak również okazja do zbierania pochwał. 
 

 
 

Dla dzieci impreza ta była znakomitą okazją, aby zaprezentować się ze swej jak 
najlepszej strony oraz pochwalić się swym talentem plastycznym, muzycznym, recytatorskim           
i tanecznym. Dla nich było to przeżycie, dzięki któremu poczuły się ważne, zdolne i mogły być 
z siebie dumne.  

Te krótkie chwile spędzone razem z pewnością na długo pozostaną w pamięci, zarówno 
mam – szczęśliwych, promieniujących, odświętnych i dumnych ze swych pociech, jak i tych 
najmłodszych, których trud, zaangażowanie i pokłady ogromnej miłości, jakie włożyły w 
przygotowanie uroczystości, zostały tak miło i szczerze przyjęte. 

 
Hanna Wabińska 

 
 
Jedziemy na wycieczkę 

 
 

Przedszkolna wycieczka jest dla przedszkolaków niezwykle emocjonującym                        
i oczekiwanym wydarzeniem  
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          Wyruszamy… 
 
To chyba największa atrakcja pobytu w przedszkolu. W tym roku 9 czerwca pojechaliśmy               
do Nenufar - Clubu w Kościanie, by wziąć udział w programie pt.. „Świat bajek”. Jedną                   
z atrakcji wycieczki było wiosłowanie i pływanie tratwą po jeziorku.  
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Płyniemy…heeeej… 
 
Po zwiedzeniu z animatorami wszystkich bajkowych domków na wyspie i wysłuchaniu 
najciekawszych bajek, przyszła pora na wspólne ognisko, samodzielne smażenie kiełbasek               
i zabawy na placu zabaw  
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Wszystko uwieczniliśmy na pamiątkowych zdjęciach. 

 

 
 
Rozśpiewanym autobusem wróciliśmy do domu, planując kolejną daleką podróż.. 

Hanna Wabińska 
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DNI OTWARTE - WITAMY NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW 
 

18 czerwca nieśmiało, ale z nieskrywaną ciekawością, przyszły do przedszkola razem            
z rodzicami nowoprzyjęte dzieci. Mogły poznać sale przedszkolne, wychowawczynie,  nowych 
kolegów i koleżanki. Wszyscy chętnie brali udział w zabawach integracyjnych, przywitali się z 
pluszowym misiem, był wspólny śpiew, zabawa „w pociąg”, dzieci mogły się pobawić                        
i rysować, a rodzice uzyskali najważniejsze informacje dotyczące pobytu dziecka                             
w przedszkolu.  

We wrześniu przedszkole nie będzie dla najmłodszych rzeczą tajemniczą i nieznaną,            
i zapewne wszyscy raźno przekroczą przedszkolne progi. 

 
Hanna Wabińska 

 
 

 

Z życia 6-latków 
 
MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY 

 
 

W roku szkolnym 2009/2010 przystąpiłyśmy wraz z dziećmi sześcioletnimi do  
realizacji programu pt. „Moje dziecko idzie do szkoły”. Planując dalsze działania z edukacji 
zdrowotnej, więcej uwagi poświęcałyśmy eliminowaniu słodyczy z diety dziecka. 
Zwracałyśmy uwagę na walory odżywcze owoców i warzyw. Podczas zajęć propagowałyśmy 
zdrowe odżywianie. Zachęcałyśmy dzieci do samodzielnego przygotowywania w szkole sałatek 
i zdrowych kanapek, jedzenia  smacznych  owoców. Rozwijałyśmy u dzieci poczucie 
odpowiedzialności za własne zdrowie .  

Wdrażanie wiedzy o zdrowiu stanowi znakomitą płaszczyznę integrującą wiele 
różnorodnych działań edukacyjnych wspomagających wszechstronny i harmonijny rozwój 
dziecka poprzez myślenie, poszukiwanie, działanie, uczenie się i doskonalenie 
odpowiedzialności za własne zdrowie. Należy pamiętać, że wiek przedszkolny jest najbardziej 
elastyczny i podatny na wpływy wychowawcze i kształtowanie się nawyków oraz postaw 
niezbędnych dla zdrowia. Jeżeli odpowiednio pokierujemy działaniem i myśleniem dziecka, 
stosując odpowiednie formy i metody, to zawsze będzie chciało zdrowo się odżywiać. 
Dlatego, w  dniu 21 czerwca 2010r. zorganizowałyśmy uroczyste podsumowanie programu 
zdrowotnego „Moje dziecko idzie do szkoły”, na które zostali zaproszeni rodzice oraz  
wicedyrektor ds.przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej -  p.Urszula Latuszek. Z tej to okazji 
dzieci przygotowały program artystyczny pt. „Żeby zdrowym być...” Zaprezentowały wierszyki 
i zaśpiewały piosenki o tematyce zdrowotnej. Następnie pani dyrektor wręczyła dzieciom 
dyplomy i ,,owocowe rogi  obfitości’” za ich  zaangażowanie w realizację tego programu oraz 
podziękowała rodzicom za współpracę. Po części artystycznej wszyscy udali się na 
poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
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Wychowawcy oddziałów dzieci 6-letnich serdecznie dziękują wszystkim osobom, 

dzięki którym możliwa była realizacja tego programu.                       
                                                                                                                   M. Tomczak 
                                                                                                                L. Machowska 

 
 

Wiosna  na  talerzu 
 
 

Wiosna to doskonała okazja do robienia kolorowych kanapek. Sześciolatki przyniosły 
więc na umówione zajęcia wszystkie potrzebne produkty żywnościowe, w tym  warzywa. Były 
to: pomidory, ogórki, sałata, rzodkiewki, jajka, sery różnego rodzaju, szczypiorek i wiele 
innych smakowitości. Maluchy odpowiednio przygotowały się do zajęć. Miały fartuszki                    
i nakrycia na głowach oraz przybory: deski do krojenia, noże, talerzyki. Przed rozpoczęciem 
pracy rozpoznawały nagromadzone warzywa i wypowiadały się, które z nich lubią najbardziej. 
Wspólnie przypomnieliśmy sobie, dlaczego warzywa są takie ważne w codziennej diecie. 
Następnie z zapałem dzieci przystąpiły do pracy nad dekorowaniem kanapek. Wspólna praca 
zakończona smacznym i efektownym daniem sprawiła przedszkolakom wielką  frajdę. Niektóre 
sześciolatki wykazały się dużą pomysłowością, bo tworzyły małe „dzieła sztuki”.  

   
Długo przygotowywane kanapki szybko znikały z talerzy. Były nie tylko ładne, ale i smaczne. 
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Sześciolatki zobaczyły bogactwo smaków i kolorów zdrowego jedzenia, co rozbudziło 

w nich apetyt na prawidłowe nawyki żywieniowe. 
Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
 

 

 
Wycieczka  do  Gminnej  Biblioteki  Publicznej 

 
 
W ramach Tygodnia Bibliotek 2010 w dniu 13 maja dzieci z oddziałów sześciolatków 

udały się  na wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pępowie.  Czekała na nas pani 
bibliotekarka, która zapoznała młodych gości z zasadami poszanowania książek                           
i korzystania z biblioteki. Po zwiedzeniu pomieszczenia pani poprosiła naszych wychowanków, 
by rozpoznały tytuły bajek po barwnych ilustracjach. Dzieci miały możliwość rozwiązać szereg 
zagadek związanych z czytelnictwem. Wysłuchały także opowiadania pt. „Poczta Tygryska”.  

Gdy już dowiedziały się, jak należy obchodzić się z książką, nadszedł czas by z nich 
korzystać. Dla każdego było coś, czym się interesuje. Panie bibliotekarki uszykowały  książki  
o kosmosie, zwierzętach, różnych dyscyplinach sportu i bajki. Wszyscy wymieniali się 
książkami. Kilkoro dzieci nie mogło rozstać się z książką, dlatego pani zachęciła ich, by wraz  
z rodzicami przyszły się zapisać i korzystać z bogatego księgozbioru.  
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Na zakończenie dzieci otrzymały słodką niespodziankę. 

                                                                                                             
  Lidia Machowska 

Maria Tomczak 

 
 
ZAJĘCIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY  
 

  
Pani Alicja Gruetzmacher pokazuje i objaśnia sześciolatkom, na czym polega pierwsza pomoc 

przedmedyczna i jak dzięki niej można komuś uratować życie.  
 

  
Maluchy odważnie ćwiczyły sztuczne oddychanie i masaż serca na fantomie „Ania”. 
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SMACZNIE I ZDROWO 
 
Wystawa zdrowej żywności przygotowana przez kształcenie zintegrowane i dzieci z grup 
6-latków. 
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OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY 

 
14 kwietnia Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON było organizatorem 

Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Skorzystaliśmy z propozycji 
wydawnictwa po raz trzeci.  Sprawdzian, który jest ogromnym przeżyciem dla uczniów, nie 
tylko podsumowuje trzyletni etap nauki, ale też oswaja uczniów z formułą egzaminów, które 
czekają ich w przyszłości. 

„Trzecioteścik” składał się z tekstu i ułożonych na jego podstawie 25 pytań:  otwartych  
i zamkniętych. Uczniowie mieli 90 minut (2 x 45 min.) na jego rozwiązanie i mogli zdobyć 
łącznie 40 punktów. Badany   i oceniany był poziom osiągnięć w zakresie pięciu obszarów 
umiejętności: czytania,  pisania, rozumowania,  korzystania z informacji  i  wykorzystania 
wiedzy w praktyce.  

W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 58 uczniów. Średni wynik szkoły wynosi 
31 punktów na 40 możliwych i jest równy średniej województwa wielkopolskiego.  

             
              Pani wicedyrektor Urszula Latuszek wita trzecioklasistów na pierwszym  
              w karierze szkolnej poważniejszym sprawdzianie umiejętności szkolnych.  
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Urszula Latuszek 

                                     
 Wycieczkowe  pierwszaki 
 

Uczniowie  klas  pierwszych  Szkoły  Podstawowej  w Pępowie  to  aktywne, pogodne                  
i  ciekawe świata dzieci, które  chcą się uczyć i  rozwijać nie tylko w szkolnych ławkach.  
Dlatego wraz z  nadejściem  wiosny  z  chęcią  wyruszyły na kolejne  interesujące  spotkania  i  
wycieczki. 
    Na  powitanie  wiosny  dzieci  wykonały  tradycyjną  kukłę marzanny i  wiosenny gaik, 
przemaszerowały w  barwnym pochodzie ulicami Pępowa, oznajmiając wszystkim  
mieszkańcom  koniec  srogiej  zimy. Przy okazji  dzieci  „polowały”  przy  pomocy  aparatu  
fotograficznego  na  wiosenne zwiastuny  w  przydomowych  ogródkach. 
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Kwiecień – to  miesiąc  w sposób  szczególny  przypominający  o  konieczności  dbania 
o  zdrowie. Dlatego  15 kwietnia  uczniowie  klasy  Ia  wraz  z  pielęgniarką szkolną                          
i  wychowawczynią  odwiedzili  Przychodnię Lekarza Rodzinnego w Pępowie.  

 

 
 

 
W  słoneczny  piątek,  30 kwietnia br.,  pierwszaki  wyruszyły  na bardzo  oczekiwaną  

wycieczkę do  Kościana. Pierwszą  zaplanowaną  atrakcją  wyjazdu  było  zwiedzanie  Bazyliki  
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na Świętej  Górze i  jej  podziemi. Następnie dzieci  pojechały na  spotkanie z piratami  do  
kościańskiego Nenufar Club. 

 
 

        Dnia  14 maja br. w  Skoraszewicach  odbył się  Gminny  Turniej  Matematyczny                  
,, Matematyka na wesoło”, w którym  uczniowie  z klasy  Ia  z naszej szkoły zajęli  pierwsze 

 miejsce. 
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Tegoroczny  Dzień  Dziecka  dzieci z klas Ia i Ib  uczciły  wizytą w  restauracji 

„Włościanka” w  Pępowie. Po zwiedzeniu  obiektu i  rozmowach z pracownikami  był czas                
na  zabawę i  pyszny deser lodowy przy wspólnym stole. 
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W piątek, 18 czerwca - tydzień przed zakończeniem  roku  szkolnego, pierwszoklasiści 
wyruszyli na ostatnią szkolną wycieczkę. Tym razem po całorocznej, sumiennej pracy  dzieci  
pojechały  do Leszna, aby wesoło  spędzić czas w  sali  zabaw edukacyjno- rekreacyjnych ,, 
Tygrysek”. 

   Arleta Sierszulska 
                                                        Ewa Matyla 

 

 
,,Radosny uśmiech, radosna przyszłość” 

 
W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie klas drugich 
szkoły podstawowej realizowali program 
profilaktyczno-wychowawczy ,,Radosny uśmiech, 
radosna przyszłość”. Koordynatorem tego programu 
była pielęgniarka szkolna, p. J. Nowacka.                        
Do współpracy zaprosiłyśmy p. U. Redlich,  lekarza 
stomatologa. Za realizację odpowiedzialne były 
wychowawczynie klas drugich: p. V. Rolnik,                        
p. B. Kaczmarek i p. D. Wodniczak.  
 Na pierwszym spotkaniu rodzice zostali 
poinformowani i zapoznani ze sposobem wdrażania 
tego programu w szkole. Odbyły się spotkania 
uczniów w gabinecie stomatologa oraz z pielęgniarką 
szkolną. Uczniowie obejrzeli film ,, Dr Ząbek                         
i legenda Ząbolandii”, systematycznie czyścili zęby             
i brali udział we fluoryzacji. 
Przeprowadziliśmy doświadczenie z jajkiem w celu 
ukazania, w jaki sposób fluorki zawarte w paście do 
zębów zapobiegają utracie wapnia ze szkliwa zębów.  
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 Aktywnie włączyliśmy się w zorganizowanie wystawy zdrowych produktów 
żywnościowych związku z obchodami DNIA DLA ZDROWIA. Uczniowie z dużym 
zainteresowaniem obejrzeli ,,Bajkę o zdrowiu” przygotowaną i przedstawiona przez uczniów z 
Koła Przyjaciół Biblioteki.  
 W ciągu całego roku szkolnego uczniowie pili mleko i jogurt. Starali się do drugiego 
śniadania przynosić owoc lub warzywo. Systematycznie otrzymywali materiały do ćwiczeń 
(kolorowani, ulotki, rebusy, krzyżówki).  
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 Na zakończenie realizacji programu w poszczególnych klasach został przeprowadzony 
konkurs ,,Szkoła zdrowego uśmiechu”. W dniu 22 czerwca 2010r. zwycięzcy tego konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody na apelu podsumowującym realizację programu „Radosny 
uśmiech, radosna przyszłość”. Każdy uczeń dostał dyplom i szczoteczkę do zębów.  
 Aby nasze starania nie poszły na marne, że: częste mycie zębów, ograniczenie 
spożycia słodyczy, kontrola stanu jamy ustnej u stomatologa, to podstawy zdrowego 
uśmiechu! 
 
                                                                         Violetta Rolnik 

 
Dzień Dziecka w Cinema City 

 
 Ze względu na złe warunki pogodowe, nie odbył się wyjazd do Parku Dinozaurów              
w Rogowie. W zamian za to uczniowie klas drugich z wychowawczyniami 1 czerwca 2010r. 
pojechali do kina w Poznaniu. Tam obejrzeli film pt.: „Disco Robaczki”. Zadowoleni,                   
w świetnym humorze, udali się do Mc Donald’s. Wszystkim smakowały kupione zestawy,              
a zabawki urozmaiciły drogę powrotną.  

Z udanej wycieczki spod szkoły drugoklasistów odebrali stęsknieni rodzice. 
 

       Violetta Rolnik 
Beata Kaczmarek 

 
 

Spotkanie z pszczelarzem 
 
 21 czerwca 2010r. uczniowie klas drugich spotkali się na sali gimnastycznej                           
z pszczelarzem, panem Z. Włodarczykiem. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały 
opowiadań pszczelarza i oglądały rekwizyty przez niego przyniesione. Dla wielu z nich były to 
rzeczy nowe, ponieważ jest to zajęcie mało znane i wymierające. Dużo emocji wzbudziły 
trutnie, które nie żądlą i można je było wziąć do ręki. Każdy mógł przymierzyć strój ochronny 
pszczelarza. Uczniowie dowiedzieli się o pożytecznym znaczeniu pszczoły. Na zakończenie 
spotkania każdy spróbował świeżego miodu na plastrze wafelka. 

Bardzo dziękujemy panu Włodarczykowi i jego żonie za przyjęcie zaproszenia, miłe i 
ciekawe spotkanie. 
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Violetta Rolnik 

Beata Kaczmarek 
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