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Z kroniki przedszkolnej 
 
Gazetowe szaleństwa 

 
Jak umilić czas podczas pochmurnych jesiennych dni? 

Doskonałym materiałem do zabaw z dziećmi może być gazeta, która umiejętnie wykorzystana 
stanowi ciekawą formę pracy. 

Przedszkolaki z najmłodszej grupy Motylki nie potrafią jeszcze czytać, dlatego 
znaleźliśmy inne zastosowanie dla prasy codziennej, która po przeczytaniu przez rodziców leży 
sobie w domu i zawadza albo jest wyrzucana do kosza. Zabawę rozpoczęła opowieść muzyczno 
- ruchowa opowiadana przez nauczyciela „Gazetowe czary mary”. Przedszkolaki miały znaleźć 
odpowiedź na pytanie „Czym może być gazeta?” 

 
              Ooo…może być nawet skorupą żółwia ! 

                     
             Można turlać się po gazetowych liściach… 
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             Może być parasolem… 

 
              Może być nawet tacą kelnerską…☺ 
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      Tańce z gazetową piłką. 
 
Podczas wspólnych gazetowych szaleństw dzieci zatańczyły również gazetowy taniec, rzucały 
do celu, stoczyły bitwę na gazety, budowały kryjówkę dla jeża; zabawa ta cieszyła się 
największym zainteresowaniem.  

 
          Kryjówka dla jeża prawie gotowa -  za chwilę każdy może się w niej schować ☺. 
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W trakcie tych prostych zabaw dzieci rozwijały sprawność manualną, wyobraźnię              
i twórcze myślenie. Zabawy te pomagają również w zintegrowaniu grupy.  

 
        Jedno jest pewne - podczas takich zajęć dzieci się nie nudzą ☺☺☺☺. 

Hanna Wabińska 
 
 

Światowy Dzień Pluszowego Misia  
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Mis pluszowy jestem sobie 
                                                       Oczka jak guziki mam 

  I tak tęsknie gdy Cię nie ma 
   Kiedy w domu jestem sam… 

 
Miś jest jedną z ulubionych przytulanek dla maluchów. Nie każdy jednak wie, że ten 

pluszowy przyjaciel ma 25 listopada swoje święto. 
Postanowiłam przybliżyć dzieciom wszystko, co wiąże się z historią pluszowego misia  

i jego świętem. Wysłuchaliśmy opowiadania „Urodziny Misia” z książki pt. „Misiowe 
bajeczki”. 

W tym dniu Miś towarzyszył maluchom przez cały dzień pobytu w przedszkolu. Uczył 
się z nami piosenki, patrzył jak rysujemy, miś przytulał się do nas gdy nuciliśmy mu kołysanki.  

 
Kołysanka dla Misia. 

                          
                             Razem rysujemy… 
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Przedszkolaki tańczyły z misiami do piosenek "Pluszowy Miś" i " Jadą, jadą misie". 

                             
                                 Miś odpoczywał z nami… 
 
To był wesoły dzień!  

Hanna Wabińska 
 
 
 
Dokarmiamy ptaki 
 

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

 
            Opróżnione wiaderka posłużyły nam do budowania „lodowych babek”.  

Hanna Wabińska 
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Poczytaj mi, Mamo ! 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 Błażeja przeczytała nam opowiadanie o lisiej czapie. Poznaliśmy bardzo 
pouczającą i zabawną historyjkę o przygodach lisa w zimowym ubiorze. 

  
            Czyta mama Błażeja. 
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Mama Jasia czytała nam opowiadanie pt.„Świąteczne ciasteczka” i razem z nami lepiła z masy 
solnej i makaronu świąteczne ciasteczka. 
 

 
            Czyta mama Jasia… 

 
             Lepimy świąteczne ciasteczka. 
Dziękuję mamom za zaangażowanie i poczęstunek pysznymi ciasteczkami. 

Hanna Wabińska 
 
 
 
Andrzejkowe czary - mary 
 

W dzień andrzejek cicha muzyka oraz płomienie świecy wywołały nastrój sprzyjający 
„czarowaniu”. Aby wróżby się udały, każdy przedszkolak wykonał sobie magiczną różdżkę               
i wytrwale oczekiwał, do czego wykorzystane będą „ugotowane świeczki”☺??? Wiadomo, nie 
obyło się bez lania wosku przez srebrny klucz.  
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Przedszkolne andrzejki sprzyjają nie tylko wspaniałej zabawie, ale są też                        

okazją do rozbudzania ciekawości . 
Hanna Wabińska 

 
Wizyta Mikołaja  
 

Tego dnia niespodzianek było wiele. Po śniadaniu odwiedził nas Mikołajkowy orszak ze 
słodkimi upominkami od Rady Rodziców. 
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Już od samego rana przedszkolaki nasłuchiwały dźwięku dzwonka Mikołaja. Na jego wizytę 
dzieci niecierpliwie czekały. Biały puch za oknem sprawił, że Mikołaj  w tym roku przywiózł 
prezenty na sankach .  

 
             Czy są gdzieś grzeczne dzieci? 

 
             Śpiewamy dla Mikołaja ☺. 
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Przedszkolaki powitały Mikołaja piosenką. Mikołaj był bardzo pomysłowy. 
Opowiedział dzieciom o swojej Mikołajkowej Krainie, o tym, kto mu pomaga w pracy,                    
o reniferach i innych interesujących nas rzeczach. 

Mikołaj zainicjował zabawy wyzwalające aktywność ruchową, prosił dzieci, by 
nauczyły go rozgrzewających ćwiczeń. Cała grupa bawiła się doskonale. 

 
                      Mikołaj ćwiczy z nami… 

Przedszkolaki zapewniły gościa, że są bardzo grzeczne, więc Mikołaj obdarował 
wszystkie dzieci prezentami. Nasz wspaniały i sympatyczny gość obiecał odwiedzić nas w 
przyszłym roku. Szybko minął czas i musieliśmy się rozstać, ale rozumiemy, że Mikołaj musi 
ruszyć w dalszą drogę do innych dzieci.  
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Oprócz słodkich prezentów, w tym roku maluchy dostały zabawki zakupione z funduszy 
zebranych z zabawy przedszkolnej, zorganizowanej przez rodziców. D z i ę k u j e m y ! 

 
Hanna Wabińska 

 
 
Konkurs plastyczny „Świąteczny prezencik” 
 

W okresie przedświątecznym w holu przedszkola stanęła 
choinka. Aby przyozdobić drzewko w wyjątkowy sposób, 
ogłosiłam konkurs plastyczny pt, „Świąteczny 
prezencik”. Przyniesione prace były bardzo różnorodne i 
zasługują na pochwały. 

 
Niech się spełnią świąteczne życzenia,  

Te łatwe i trudne do spełnienia.  
Niech się spełnią te duże i te małe,  

Te mówione głośno lub wcale.  
Niech się spełnią te wszystkie, 

Krok po kroku. 
Tego życzymy w Nowym Roku.  

 
 
 
 

 

      



Życie Szkoły. Nr 36. Cz. 1. Listopad – grudzień 2010  
 

 15 

Przedszkolaki, które wzięły udział w konkursie, otrzymały nagrodę i dyplom. Wszyscy 
wykazali się ogromną pomysłowością w wykonaniu „świątecznego prezenciku”, dlatego nasza 
przedszkolna choinka jest taka niepowtarzalna. 
 

Hanna Wabińska 
 
 
 

Nowinki z przedszkolnego podwórka Nowinki z przedszkolnego podwórka Nowinki z przedszkolnego podwórka Nowinki z przedszkolnego podwórka –––– Pszczółki, Żabki i Biedronki Pszczółki, Żabki i Biedronki Pszczółki, Żabki i Biedronki Pszczółki, Żabki i Biedronki    
 

W grupie Pszczółek odbył się uroczysty Dzień Chłopca. Dziewczynki razem z Panią 
Izą przygotowały niespodzianki i wręczyły je swoim miłym kolegom. Potem odbyła się wielka 
zabawa, gdzie królowały tańce i wspólne zabawy. 
 
„Witaminki, witaminki” 
 
         29 września było bardzo smacznie, kolorowo i przede wszystkim ZDROWO!!!  
Realizując temat „Dary z sadu i ogrodu" dzieci z grupy Biedronki utrwaliły wiadomości na 
temat wyglądu różnych warzyw i owoców oraz przypominały sobie, jak ważne dla zdrowia i 
urody jest ich spożywanie. Punktem kulminacyjnym zajęć było przyrządzenie smakowitej 
sałatki owocowej. Przedszkolaki przyniosły owoce, które miały być składnikami naszego 
zdrowego dania. Nim zabraliśmy się do pracy – wcześniej umyliśmy owoce i oczywiście nasze 
rączki, po czym przygotowaliśmy noże i deski do krojenia. Potem już było prosto „ciach – 
ciach” i owoce krojone były w kolorowe kosteczki i wrzucane do wielkiej miski. Wspólnie 
zamieszaliśmy naszą sałatkę i przełożyliśmy ją do miseczek. Dzieci zajadały z apetytem, 
smakowało nawet największym „niejadkom". Prawie wszystkie dzieci prosiły o dokładki, bo ta 
własnoręcznie przyrządzona sałatka owocowa była nie tylko zdrowa, ale przede wszystkim 
przepyszna.  
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Jesienne spacery 
 

Korzystając z ciepłej, jesiennej pogody, często spacerujemy po okolicy, ciesząc się 
pięknem otaczającego nas świata przyrody. Obserwujemy z zaciekawieniem zmiany, jakie 
zachodzą w czasie nowej pory roku – jesieni. Zbieramy kolorowe jesienne liście na barwne 
bukiety, które przyozdobią nasze przedszkolne sale. Grupa Żabek  postanowiła troszeczkę 
posprzątać jesienne liście, których wokół przedszkola jest bardzo dużo. 

 
 
Sesja fotograficzna 
 

W październiku do przedszkola zawitał fotograf. Dzięki czemu przedszkolaki poznały  
bliżej jego pracę i skorzystały z sesji fotograficznej, indywidualnej i grupowej. 
 
Dzień Nauczyciela 
 

W ten uroczysty dzień przedszkolaki zrobiły niespodzianki swoim paniom w postaci 
wspaniałych upominków, będących wyrazem sympatii wychowanków. Na gazetkach mogliśmy 
podziwiać wystawę portretów pt.: Nasza Pani”. 
 
Wizyta w bibliotece 
 

Grupa Pszczółek udała się do biblioteki. Razem z Panią Ewą oraz Panią Bernadetą 
przedszkolaki poszukiwały książek o przygodach Pippi. 

 
Spotkanie z pielęgniarką 

Pani Jola przyszła do Pszczółek w stroju służbowym i opowiedziała o swojej pracy, 
pokazała różne urządzenia, z których  korzysta i tym samym starała się pokonać lęk dzieci 
przed zabiegami medycznymi. Przypomniała również jak należy się prawidłowo odżywiać  
i ubierać stosownie do pogody. Na koniec rozdała dzieciom kolorowanki i cukierki. Spotkanie 
było podsumowaniem tygodnia o prawidłowym odżywianiu, higienie i służbie zdrowia. 

Wycieczka do kina 

W październiku grupy Biedronek i Pszczółek udały się Krotoszyna na przedstawienie 
teatralne pt.: „Baśnie Andersena”. Przedszkoli z wielkim zainteresowaniem przyglądały się 
grze aktorów oraz żywiołowo reagowały na przygody głównych bohaterów. Wśród tłumu 
dzieci znalazły się takie osoby, którzy głośno i odważnie podpowiadały aktorom, jak mają 
uniknąć niebezpieczeństwa. Zadowolone, wesołe i bogatsze o nowe doświadczenia, chociaż 
może troszeczkę zmęczone podróżą dzieci, wróciły do przedszkola.  

Wystawa „ Jesienne cudaki” 

W grupie Żabek na sali  zawitały jesienne cudaki. Rodzice wraz z dziećmi wykonali 
przedziwne a zarazem cudaczne stworki z warzyw i owoców. Prace były naprawdę 
fantastyczne. W nagrodę dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne upominki. 

 



Życie Szkoły. Nr 36. Cz. 1. Listopad – grudzień 2010  
 

 17 

 
                   Jesienne cudaki w grupie Żabek.  
 

Wszystkich Świętych 

Listopad to czas, kiedy wspominamy zmarłych. Przedszkolaki razem z paniami udały 
się na pobliski cmentarz oraz w miejsca pamięci narodowej, aby zaświecić znicze. Wyjście to 
było też okazją do uczczenia pamięci patrona szkoły i odmówienia modlitwy.  

Pasowanie na Starszaka 
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Uroczystość pasowania, to  bardzo ważny moment  w życiu każdego przedszkolaka.            
W ceremonii wzięły udział Biedronki i Żabki. Każda z grup przygotowała na swojej sali 
program artystyczny, którym przedszkolaki pięknie przekonały wszystkich zebranych gości             
o tym, że zasługują na miano PRZEDSZKOLAKA  – STARSZAKA.  Dzieci zaprezentowały 
się poprzez recytację, śpiew, taniec oraz piękne rysowanie. Egzamin zdali też rodzice, który 
musieli pokazać swoim pociechom, że potrafią tańczyć i liczyć. Następnie wszystkie 
przedszkolaki złożyły uroczystą przysięgę, po której zostały pasowane „zaczarowanym 
ołówkiem” na prawdziwego przedszkolaka: Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci 
otrzymały dyplomy i słodkie prezenty. Po zakończeniu części oficjalnej zrobiliśmy wspólne 
pamiątkowe zdjęcie, a rodzice zostali ugoszczeni przez swoje pociechy kawą i słodkościami.  

 

 
       Recytujemy wiersze. 

 
                  „Poszły dzieci do ogródka, tańcują…” 
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ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLAKA 
 
- Będziemy dobrymi i dzielnymi przedszkolakami!  
- Będziemy się często uśmiechać!  
- Będziemy głośno śpiewać piosenki i mówić wiersze!  
- Będziemy rzetelnie przyswajać nowe wiadomości!  
- Będziemy zgodnie bawić się z innymi dziećmi!  
- Będziemy zjadać wszystko z talerzyka!  
- Będziemy dbać o porządek w sali!  
- Będziemy używać czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam!  
- Będziemy chętnie chodzić do przedszkola! – O B I E C U J E M Y !!! 
 

 

Wizyta w piekarni 

16 listopada 2010r.grupy Biedronek i Motylków wybrały się na wycieczkę do piekarni 
pana Zenona Matuszewskiego. Przedszkolaki w pomieszczeniach piekarni mogły się  
troszeczkę ogrzać, gdyż pogoda tego dnia okazała się być dla nas trochę „za zimowa”. Dzieci 
zapoznały się z procesem wypieku chleba, bułek i ciast. Dokładnie obejrzały wszystkie 
niezbędne urządzenia potrzebne do pracy piekarza i „osobiście” policzyły worki mąki. Mogły 
też z bliska zobaczyć wielki piec do wypieków. Największą radość sprawiła jednak 
Biedronkom i Motylkom możliwość własnoręcznego lepienia i urabiania ciasta. Niektóre 
dzieci, korzystając z okazji, chciały się upodobnić do „zimowych bałwanków”. Opowiadania 
pana Zenka o wypiekach wzmogły apetyt nie tylko w przedszkolakach. Na koniec wizyty 
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zostaliśmy poczęstowani pysznymi ciasteczkami. W nagrodę za tak miłe przyjęcie dzieci 
wręczyły gospodarzowi małe upominki. 

                                        
Pan Zenek pokazuje nam,  jak wyrabia się i formuje ciasto. 

                      
Samodzielnie wyrobione bułeczki będą… mniam, mniam. 
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Podziwiamy wielkie misy do wyrabiania chleba.                         „Ciasteczkowe” pożegnanie. 

Dzień Pluszowego Misia 

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci 
 z grup Pszczółek, Biedronek i Żabek przyniosły do przedszkola swoje ukochane misie - małe   
i duże, brązowe, białe, żółte, różowe. Przedszkolaki wysłuchały historii pluszowego misia, 
rozwiązywały zagadki, tańczyły przy piosenkach „Stary niedźwiedź” i „ Pokochaj pluszowego 
misia”. Dzieci bawiły się z przyniesionymi pluszakami, rysowały je, a nawet pozwalały bawić 
się swoimi miśkami innym przedszkolakom.  

 

 
Taniec z misiami. 
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           Biedronki w miniowych opaskach. 
 
Andrzejki  

 
„Święty Andrzeju, daj nam znać, co się teraz będzie dziać". 

 
30 listopada w przedszkolu odbyła się zabawa andrzejkowa z wróżbami. Wykorzystane 

przez nauczycielki rekwizyty, świece oraz zapach stopionego wosku, wywołały nastrój 
sprzyjający magii. W tym dniu nie zabrakło najbardziej popularnych wróżb z butami oraz 
laniem wosku. Dzieci poznały kulisy swojej przyszłości. Ukazały im się „symbole” czekającej 
ich przyszłości, losowały karteczki z przepowiedniami. W przerwie między wróżbami 
przedszkolaki tańczyły i słuchały muzyki, częstowały się słodyczami i rysowały na kartach 
wrażenia z tego magicznego popołudnia. 

 
 

Basiowy Bal Pasiastych 
 

30 listopada w grupie Biedronek i Żabek odbył się Basiowy Bal Pasiastych. 
Był to dzień wspaniałej zabawy i królowania pasków. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego 
„pasiasty”? Otóż Basia, główna bohaterka naszych książek, bardzo lubiła pasiaste ubrania, 
najbardziej biało - czerwone, dlatego tego dnia na ubraniach oraz na głowach musiały być 
paski! Nieważne, w jakich kolorach, pionowe czy poziome - ważne, żeby były! Nawet Pani 
Jola i Pani Ala musiały się do tego ustalenia dostosować. 

 Na naszym Basiowym Balu Pasiastych królowały gry i zabawy andrzejkowe.                    
Na zakończenie każdy przedszkolak został obdarowany dyplomem świadczącym o tym , że jest  

PASIASTYM PRZYJACIELEM BASI. 
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Opowieści Pasiastej Basi. 
 

 
Z Panią Alą.  
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To wcale nie jest takie łatwe… 

 
Biedronki ze swoją Panią.  
 



Życie Szkoły. Nr 36. Cz. 1. Listopad – grudzień 2010  
 

 25 

 
W parach - niełatwa sztuka… 

 
Pasiaste Żabki. 
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Konkurs plastyczny „ Świąteczny prezencik”  

 

W listopadzie zorganizowany został dla 

wszystkich grup przedszkolnych konkurs 

plastyczny „Świąteczny prezencik”. 

Celem było wykonanie prezentu – 

ozdoby choinkowej, którym zostanie 

ozdobiona nasza przedszkolna 

choineczka. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz 

upominki. Rezultat ciężkiej pracy można 

już podziwiać….. 
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Mikołajki  
 
 

Dnia 6 grudnia do naszego przedszkola przybył Święty Mikołaj. Grupy Biedronek, 
Żabek i Pszczółek zaprosiły miłego gościa na swoje sale, żeby usiadł wśród przedszkolaków             
i odpoczął troszkę po podróży. Dzieci przygotowały dla Mikołaja krótki program artystyczny, 
w którym nie mogło zabraknąć ulubionych piosenek i kolęd. Jednak przez cały czas oczy 
wszystkich skierowane były na czerwone worki ustawione pod choinką. Czyżby to były 
prezenty? Raz po raz słychać było pytania: Mikołaju, co tam masz? Rozbawiony Mikołaj nie 
kazał długo czekać na prezenty, szybciutko porosił przedszkolaki, aby grzecznie podchodziły 
po niespodzianki. Potem każda grupa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Niestety, Święty  
Mikołaj musiał ruszać dalej, do innego przedszkola, gdzie również czekały  na niego dzieci. Żal 
było żegnać się, ale już dzisiaj zaprosiliśmy Mikołaja do nas, obiecując, że będziemy grzeczni. 

 
Do zobaczenia, Święty  Mikołaju! 

 

 

Mikołajki od Rady Rodziców 

W tym wyjątkowym dniu zawitali do nas Aniołki i Mikołaje ze słodkimi prezentami od 
Rady Rodziców. Natomiast „prawdziwy” Mikołaj podarował grupom małe prezenty  
w postaci zabawek. Zostały one zakupione z pieniążków uzbieranych podczas zabawy 
zorganizowanej przez Radę Rodziców przedszkola. 
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Uradowane Biedroneczki oraz kochane Aniołki i Mikołaje. 

                
Występy dla Mikołaja. 
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Obdarowane słodyczami Biedronki. 

 

Spotkania wigilijne 

 

W grudniu odbyły się spotkania wigilijne przedszkolaków             
z rodzicami. Głównymi bohaterami wieczoru były dzieci, 
które przygotowały występ dla swoich kochanych rodziców. 
Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych gości przez 
wychowawczynie i złożeniu życzeń, przedszkolaki   
rozpoczęły przedstawienia. Odbyły się one w świątecznej 
atmosferze, którą podkreślały wiersze i jasełka. Nastrój 
wywoływały też kolorowe lampki, muzyka, wspólne 
kolędowanie, ustrojona choinka i oczywiście oczekiwanie na 
główną postać wieczoru – Gwiazdora.  

Dzieci, po  przywitaniu  Miłego Gościa,  zaprosiły go do wspólnej zabawy, w której 
przedstawiły parę ulubionych zabaw, zaśpiewały  piosenkę  
i z niecierpliwością, grzecznie czekały na moment rozdania prezentów. Po otrzymaniu 
podarków i zrobieniu sobie fotografii z Gwiazdorem, wszyscy: rodzice, dzieci i 
wychowawczynie, zasiedli wspólnie do przygotowanego stołu. Przedszkolaki wracały do domu 
zmęczone, aczkolwiek szczęśliwe po spotkaniu z Gwiazdorem i obdarowane pięknymi 
prezentami.  
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Alicja Krzy żosiak,                                                                                                                                                            
Izabela Marszałek                                                                                         
Jolanta Urbańska 
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Przedstawienie w ramach „Bezpiecznej szkoły”. 
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Żabki - Dzień Pluszowego Misia 
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Żabki - jesienne cudaki. 

 
Żabki- jesienne zabawy. 
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Żabki – pasowanie. 
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Żabki - mikołajki w przedszkolu. 
 

 
Biedronki - Święty Mikołaj. 
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Z życia 6-latków 
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