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Z kroniki przedszkolnej 
 

!wi"to Wszystkich !wi"tych 

Listopad to czas, kiedy wspominamy zmar"ych. Przedszkolaki razem z paniami uda"y 
si# na pobliski cmentarz oraz w miejsca pami#ci narodowej, aby za$wieci% znicze. Wyj$cie to 
by"o te& okazj' do uczczenia pami#ci patrona szko"y i odmówienia modlitwy. 

 

Spotkanie z policjantem 

  Dnia  9 listopada 2011r. dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych uczestniczy"y                   
w  spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej 
Policji w Gostyniu.  W czasie spotkania go$% podkre$li", jak 
bardzo odpowiedzialna  i niebezpieczna jest praca policjanta 
oraz przypomnia" przedszkolakom zasady ruchu drogowego. 
Zwraca" uwag# na konieczno$% posiadania ograniczonego 
zaufania do obcych i przytoczy"  podstawowe zasady 
przestrzegania bezpiecze(stwa w domu. Nast#pnie dzieci 
zapozna"y si# z wyposa&eniem radiowozu oraz podr#cznym 
sprz#tem  ka&dego policjanta. Najwi#kszym zainteresowaniem 
maluchów cieszy"y  si# radiotelefon i kajdanki. Dzieci 
otrzyma"y  w prezencie odblaskowe znaczki. W zamian                      
za ciekawe spotkanie policjanci asp. sztab. Przemys"aw Gajda 
i sier&. sztab. Grzegorz B"aszczyk otrzymali                                        

od przedszkolaków gromkie brawa oraz kolorowe kwiaty. 
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Najwi#ksza frajda. 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Uroczysto$% pasowania, to  bardzo wa&ny moment w &yciu ka&dego przedszkolaka.  
Grupa Biedronek przygotowa"a na swojej sali program artystyczny, w którym przedszkolaki 
pi#knie przekona"y wszystkich zebranych go$ci o tym, &e zas"uguj' na miano 
PRZEDSZKOLAKA – STARSZAKA. Dzieci zaprezentowa"y si# poprzez recytacj#, $piew, 
taniec, wspólne muzykowanie oraz pi#kne rysowanie. Nast#pnie wszystkie przedszkolaki 
z"o&y"y uroczyst' przysi#g#, po której zosta"y pasowane przez pani' Dyrektor Urszul# 
Latuszek „zaczarowanym o"ówkiem” na prawdziwego przedszkolaka. Na pami'tk# tego 
wa&nego wydarzenia dzieci otrzyma"y dyplomy i pi#kne czerwone birety oraz s"odki prezent.  

Po zako(czeniu cz#$ci oficjalnej zrobili$my wspólne pami'tkowe zdj#cie, a rodzice 
zostali ugoszczeni przez swoje pociechy kaw' i s"odko$ciami.  
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!LUBOWANIE PRZEDSZKOLAKA - 15 XI 2011 
 

- B!dziemy dobrymi i dzielnymi przedszkolakami!  
- B!dziemy si! cz!sto u"miecha#!  

- B!dziemy g$o"no "piewa# piosenki i mówi# wiersze!  
- B!dziemy rzetelnie przyswaja# nowe wiadomo"ci!  

- B!dziemy zgodnie bawi# si! z innymi dzie#mi!  
- B!dziemy zjada# wszystko z talerzyka!  

- B!dziemy dba# o porz%dek w sali!  
- B!dziemy u&ywa# czarodziejskich s$ów: prosz!, dzi!kuj!, przepraszam!  
 - B!dziemy ch!tnie chodzi# do przedszkola! – O B I E C U J E M Y !!! 

Jolanta Urba#ska 
 

PLUSZOWY MI! TE$ MA SWOJE !WI%TO 

          25 listopada przypada )wiatowy Dzie( Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci  
przynios"y do przedszkola swoje ukochane misie - ma"e  i du&e, br'zowe, bia"e, &ó"te, ró&owe. 
Przedszkolaki wys"ucha"y historii powstania pluszowego misia, rozwi'zywa"y zagadki, 
ta(czy"y przy piosenkach „Stary nied*wied*” i „ Pokochaj pluszowego misia”. Dzieci bawi"y 
si# ze swoimi pluszakami, rysowa"y je, a nawet pozwala"y bawi% si# mi$kami innym 
przedszkolakom.  
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Zadowolone +abki. 

 

Biedroneczki z ukochanymi misiami.      
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Misiowe opaski.                            Radosna twórczo$%. 

                                              
Zabawa z misiami. 
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„!wi"ty Andrzeju daj nam zna&, co si" teraz b"dzie dzia&" 

30 listopada w przedszkolu odby"a si# zabawa andrzejkowa z wró&bami. 
Wykorzystane przez nauczycielki rekwizyty, $wiece oraz zapach stopionego wosku wywo"a"y 
nastrój sprzyjaj'cy magii. W tym dniu nie zabrak"o najbardziej popularnych wró&b z butami 
oraz laniem wosku. Dzieci pozna"y kulisy swojej przysz"o$ci. Ukaza"y im si# „symbole” 
czekaj'cej ich przysz"o$ci, losowa"y karteczki z przepowiedniami. W przerwie mi#dzy 
wró&bami przedszkolaki ta(czy"y i s"ucha"y muzyki, cz#stowa"y si# s"odyczami i rysowa"y                  
na kartach wra&enia z tego magicznego dnia. 

 

                         
Serduszkowe wró&by. 
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 Andrzejkowy stó". 

 
Woskowe wró&by. 
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Woskowe figurki. 

. 
Jolanta Urba#ska 

 
 

Wizyta w piekarni 

Korzystaj'c z atmosfery nadchodz'cych )wi't Bo&ego Narodzenia, przedszkolaki  
wybra"y si# do piekarni, aby podpatrze% prac# piekarzy. Dzi#ki uprzejmo$ci kierownika, pana 
Grzegorza Krukowskiego, dzieci mog"y obejrze% z bliska magazyn z m'k', zajrze% do $rodka  
misy, która wyrabia ciasto na chleb i bu"ki. Wielkie zaciekawienie wywo"a" ogromny piec                  
do pieczenia chleba oraz wielka "y&ka, któr' piekarz wyjmuje pieczywo. Od razu 
przedszkolaki skojarzy"y j' z bajk' o Jasiu i Ma"gosi. Czary pojawi"y si# te& wtedy, kiedy pan 
Grzegorz pokaza" dzieciom szybki sposób na krojenie chleba, a przedszkolaki, nie czekaj'c 
d"ugo, postanowi"y si# nim pocz#stowa% (oczywi$cie, najpierw pytaj'c pana, czy mog').                         
Na koniec wycieczki wszyscy podzi#kowali panu za oprowadzenie po piekarni. Na drog# 
powrotn' do przedszkola dostali$my s"odkie prezenty w postaci pierników! Dzi#kujemy!!! 
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Jolanta Urba#ska 

 
Dzieci i rodzice na zaj"ciach w przedszkolu 
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  Alicja Krzy'osiak 

Wizyta !wi"tego Miko(aja 

         Dnia 6 grudnia br.                    
do naszego przedszkola przyby" 
)wi#ty Miko"aj. Przyjecha"     
do nas wozem zaprz#gni#tym  
w kucyka. Jakie& by"o wielkie 
zaskoczenie dzieci, kiedy 
okaza"o si#, &e nie ma sa( ani 
reniferów. Zaprosili$my mi"ego 
go$cia do przedszkola, &eby 
usiad" w$ród nas i odpocz'" 
troszk# po podró&y. )w. 
Miko"aj wyt"umaczy" 
zatroskanym przedszkolakom, 
&e z powodu braku $niegu                
w P#powie, musia" po&yczy% 
konika i bryczk#, aby dotrze% 
do przedszkola. 

Dzieci przygotowa"y dla Miko"aja krótki program artystyczny, w którym nie mog"o 
zabrakn'% ulubionych piosenek i kol#d. Jednak ca"y czas oczy wszystkich skierowane by"y   
na czerwone worki ustawione pod choink'. Raz po raz s"ycha% by"o pytanie: Miko"aju, co tam 
masz? Rozbawiony Miko"aj nie kaza" d"ugo czeka% na prezenty, szybciutko porosi" 
przedszkolaki, aby grzecznie podchodzi"y po niespodzianki. Potem ka&da grupa zrobi"a sobie 
pami'tkowe zdj#cie. Niestety, $w. Miko"aj musia" rusza% dalej, do innego przedszkola, gdzie 
te& czeka"y na niego dzieci. +al by"o &egna% si#, ale ju& dzisiaj zaprosili$my $w. Miko"aja                   
do nas, obiecuj'c, &e b#dziemy grzeczni. 
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Do zobaczenia !wi"ty Miko(aju!!!                                                    Jolanta Urba#ska 
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Miko(ajki z Rady Rodziców 

 
Dnia 6 grudnia br. przedszkolaki otrzyma"y te& prezenty  z Rady Rodziców. 

Rozdawa"y je Miko"aje i )nie&ynki, którzy chodzili z wielkimi, kolorowymi koszykami                           
i rozdawali czekolady. Niektóre przedszkolaki, zanim otrzyma"y s"odycze, musia"y za$piewa% 
kol#d# lub przeskoczy% przez Miko"ajow' rózg#. Na koniec tej  wizyty dzieci zrobi"y sobie  
pami'tkowe zdj#cie. 

 
Jolanta Urba#ska 
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Konkurs plastyczny na najpi"kniejszego anio(ka 

 

Pod koniec listopada og"oszony zosta" 

konkurs plastyczny pt: „Anio(ek”. Zadaniem 

przedszkolaków by"o wykonanie, samodzielnie lub 

przy pomocy rodziców, przestrzennej ozdoby na 

choink#. Anio"ki pi#knie ozdobi"y nasz' 

przedszkoln' choink#. Dzieci, które wykona"y 

prac#, zosta"y nagrodzone dyplomami oraz ma"ymi 

niespodziankami, które wr#czy"a im                       

pani dyr. Urszula Latuszek. 
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Jolanta Urba#ska 

Wyjazd do Krotoszyna 

W pi'tek, 16 grudnia 2011r., Pszczó"ki i Biedronki wybra"y si# na wycieczk# do kina 
w Krotoszynie. Dzieci obejrza"y przedstawienie teatralne pt.„Zaczarowana lampa Alladyna”. 
Pe"ne wra&e(, zadowolone, chocia& troszeczk# zm#czone starszaki wróci"y do przedszkola. 

Jolanta Urba#ska 

Spotkania gwiazdkowe 

 W grudniu w przedszkolu odby"y si# wigilijne spotkania przedszkolaków  
z rodzicami. G"ównymi bohaterami  by"y dzieci, które przygotowa"y wyst#p dla swoich 
kochanych rodziców. Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych go$ci rozpocz#"o si# 
przedstawienie. Odby"o si# one w $wi'tecznej atmosferze, któr' podkre$li"y  jase"ka. Nastrój 
wywo"ywa"y te& kolorowe lampki, muzyka, wspólne kol#dowanie, ustrojona choinka  
i oczywi$cie oczekiwanie na g"ówn' posta% dnia – Gwiazdora.  

Po  przywitaniu  mi"ego go$cia, przedszkolaki zaprosi"y go do wspólnej zabawy,                        
w której przedstawi"y par# ulubionych zabaw, za$piewa"y piosenk#  
i z niecierpliwo$ci', ale grzecznie czeka"y na moment rozdania prezentów. Po otrzymaniu 
podarków i zrobieniu sobie fotografii z gwiazdorem wszyscy: rodzice, dzieci  
i wychowawczynie, zasiedli wspólnie do przygotowanego sto"u. Przedszkolaki wraca"y               
do domu zm#czone, aczkolwiek szcz#$liwe po spotkaniu z gwiazdorem i obdarowane 
pi#knymi prezentami. Wszystkie panie serdecznie dzi#kuj' gwiazdorom za wspania"e 
prezenty. 
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                                                  Maryja, Józef i Trzej Królowie. 
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Przybyli pasterze. 
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Nie zabrak"o te& anio"ków. 
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Obdarowane Biedronki. 

Weso"ych )wi't! 

Z okazji Bo&ego Narodzenia, 

Sk"adamy Wam serdeczne &yczenia. 

Niech Wam $wi#ta mi"e b#d', 

Z d*wi#kiem $piewu i kol#d'. 

Z wigili' tu& po zmroku, 

I w radosnym Nowym Roku                                                                                                                                                                                                          

                                                                           'yczy  

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  

Jolanta Urba(ska  

Magdalena Kuli(ska 

Alicja Krzy&osiak 

Hanna Wabi(ska 
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Z ycia klas I-III  
 

 
 
Wr$czenie przez prezesa banku p. Marka Banaszaka na r$ce p. dyrektor Krystyny Klepackiej 
laptopa ufundowanego przez Powiatowy Bank Spó"dzielczy w Gostyniu.  
 
         Dyrekcja, opiekunowie SKO  oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Zespo"u Szkó"                      

Szko"y Podstawowej i Gimnazjum .im. Jana Paw"a II w P#powie wyra&aj' gor'ce i serdeczne 

podzi#kowania dla Zarz)du Powiatowego Banku Spó(dzielczego w Gostyniu,    

a w szczególno*ci dla p. prezesa Marka Banaszaka, za zakup sprz#tu, dzi#ki któremu 

mo&liwa b#dzie praca na lekcjach z interaktywnym podr#cznikiem multimedialnym, 

pozwalaj'cym korzysta% z bardzo atrakcyjnej dla uczniów formy przekazywania wiedzy. 

      G"#boko wierzymy, &e okazywane nam przyjazna d"o( i si"a serca b#d' nas wspiera%  

w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka. 

        Podzi#kowania sk"adamy równie& p. Dorocie Chlebowskiej, dyrektor Powiatowego 

Banku Spó"dzielczego w Gostyniu Filia w P#powie, za d"ugoletni' i owocn' wspó"prac#                          

z Zespo"em Szkó" Szko"y Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Paw"a II w P#powie. 

                                                                                   
                                                                                                                    Opiekunowie SKO 

Jolanta Durczewska 
  Ma(gorzata Andrzejewska 
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Zwyci"stwo w $ytowiecku 

 

       Ch"opcy z klas  I-III  szko"y podstawowej  po raz pierwszy  zagrali                                              
w  Mi#dzyszkolnym Miko"ajkowym Turnieju Pi"ki No&nej o puchar Bartosza  Bosackiego                                             
5 grudnia 2011r. w +ytowiecku. 

W sk"ad dru&yny reprezentuj'cej nasz' szko"# weszli: Jan Konieczny – kapitan,                       
Jakub Marecki, Jan Otworowski, Patryk Robakowski, Dawid Klemczak, Dawid Kaczmarek, 
Piotr Koz"owski, Fryderyk Maciejewski i Damian Krzywy- bramkarz. 

Jak na debiutantów turnieju, ch"opcy poradzili sobie znakomicie i to w"a$nie  mali 
pi"karze  z  P#powa zdobyli z"ote medale i puchar wr#czony osobi$cie przez gwiazd# Lecha 
Pozna( - Bartosza Bosackiego. Po powrocie do szko"y pani dyrektor Urszula Latuszek  
zorganizowa"a apel, na którym ch"opcy mogli pochwali% si# odniesionym sukcesem 
sportowym przed spo"eczno$ci' szkoln'. Opiekunami dru&yny pi"karskiej by"y panie:                     
Ewa Matyla i Arleta Sierszulska. 
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Arleta Sierszulska 

SOPELEK NA CHOINK% 

W dniu 5 grudnia 2011r. nast'pi"o rozstrzygni#cie na szczeblu szkolnym konkursu 
plastycznego pt. „Sopelek na 
choink#”. Konkurs $wi'teczny 
cieszy" si#  du&ym uznaniem w$ród 
dzieci, poniewa& wp"yn#"o a& 120 
prac przestrzennych.  Dnia 14 
grudnia 2011r. na apelu szkolnym 
uczniowie z kl.0-III                           
i uczniowie niepe"nosprawni 
otrzymali dyplomy i nagrody za 
pi#kne sopelki, które zdobi' nasz' 
zielon' choink#. Nagrody wr#czy"a 
pani wicedyrektor Urszula 
Latuszek.  Wszystkie prace dzieci 
mo&na zobaczy% i podziwia%                      

na drugim pi#trze szko"y podstawowej.    Zapraszamy!      

                                                                                                            M. Tomczak,                                                                                                                      
L. Machowska 

PS. Organizatorzy dzi"kuj) Radzie Rodziców za  pomoc  w sfinansowaniu konkursu 
*wi)tecznego, który sprawi( dzieciom wiele rado*ci i uciechy,   a wszystkim rodzicom                 
za wspó(prac". 
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Lidia Machowska 
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WYJ!CIE DO !WI+TYNI 

 

 
Arleta Sierszulska 
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WYCIECZKA NA POCZT% 

Dnia  23 listopada wybrali$my si# na wycieczk#  do Urz#du Pocztowego w P#powie. 
Pan naczelnik opowiedzia" nam o drodze listu od nadawcy do odbiorcy. Zapozna"  nas z prac' 
listonosza. Przedstawi" rodzaje us"ug $wiadczonych w Urz#dzie Pocztowym.                            
Z zainteresowaniem s"uchali$my o dawnych i wspó"czesnych sposobach przesy"ania listów.  

                                                  
Na pami'tk# otrzymali$my czasopismo „Poczta Polska”. Zadowoleni wrócili$my do szko"y.  

Uczniowie klas drugich  

z wychowawczyniami 

 

Najm(odsi finali*ci turnieju JU-JITSU    

Uczniowie wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej   trenowani  
przez  pana  Tomasza  Gruetzmachera  przedstawili swoje osi'gni#cia sportowe                                
na specjalnym apelu.   Pochwalili si# zdobytymi na turnieju medalami. Koledzy i kole&anki 
nagrodzili ich gromkimi brawami. 

Ma(gorzata Andrzejewska  
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WIECZÓR WIGILIJNY 

„%wi$ta, &wi$ta, &wi$ta, &wi$ta,                                                                                                                             
czas kol$dowania,                                                                                                                                     
&wi$ta, &wi$ta, &wi$ta, &wi$ta,                                                                                                                                   
narodziny Pana…” 

)wi#ta Bo&ego Narodzenia, to szczególny okres oczekiwany nie tylko przez dzieci, ale 
i przez doros"ych. W tym roku uczniowie klas IIa i IIb zorganizowali w miesi'cu grudniu 
przedstawienie $wi'teczne pt. „Wieczór wigilijny”, na które zostali zaproszeni uczniowie              
z edukacji wczesnoszkolnej, dzieci z oddzia"u przedszkolnego, uczniowie niepe"nosprawni 
oraz rodzice. Przygotowania zacz#"y si# od u"o&enia programu i nauki ról na przedstawienie. 
Nast#pnie odbywa"y si# próby, przygotowywanie strojów i dekoracji. W rol# aktorów wcieli"y 
si# wszystkie dzieci z klas drugich. Na czas trwania widowiska uwag# zebranych skupiali na 
sobie: dziewczynka z zapa"kami, wiatr, szewczyk, kowal, kominiarczyk, piekarze, gwiazdki, 
krakowiacy, wró&ki, mama, tata oraz dzieci: Kasia i Bartek. )piewane przez ma"ych artystów 
kol#dy wytworzy"y niepowtarzaln' atmosfer# zbli&aj'cych si# $wi't. Po za$piewaniu 
wspólnie z widowni' piosenki „Ding-dong”, przybyli do nas licznie gwiazdorzy z workami 
pe"nymi prezentów. To w"a$nie ten moment wzbudzi" w dzieciach wielk' rado$% i wywo"a"                  
niezwyk"y, $wi'teczny klimat, a w oczach rodziców pojawi"y si# "zy wzruszenia. Dzi#ki 
zaanga&owaniu rodziców, którzy przygotowali pocz#stunek, wszyscy razem zasiedli$my do 
od$wi#tnie nakrytych sto"ów.  
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M. Tomczak                                                                                                                                                              
L. Machowska 
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Wychowawczynie klas drugich 

sk"adaj' 

serdeczne podzi#kowania 

rodzicom,  

opiekunom  Ko"a R#kodzielniczego -  

  p. E. Andrzejewskiej i p. Z. Neuhoff – Ley,                 

  p. Zb. Wale(skiemu, paniom z kuchni   

                    oraz pani B. Filipowiak 

                     i p. P. Maciejewskiemu 

za zaanga&owanie w przygotowanie""

przedstawienia $wi'tecznego. 

""""""""""""""""""""""""

"

"

"
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