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Z kroniki przedszkolnej  
 
Przedszkolny Konkurs Kolęd  
 

08.01.2014 r. odbył się konkurs kolęd pt. „Śpiewajmy Panu”. Już po raz drugi przedszkolaki,  

w tym również grupy 6 – latków wzięły w nim udział. Każda grupa zaprezentowała dwa utwory: 

jedną kolędę i drugą piosenkę zimowo – świąteczną. Wszyscy spisali się świetnie. Wychowawczynie 

grup napracowały się niezmiernie, aby efekt był doskonały. Podziękowania należą się również 

rodzicom, którzy zadbali o kostiumy i stroje dla dzieci. Komisja w składzie: p. mgr Urszula Latuszek,  

p. mgr Zuzanna Neuhoff –Ley i p. mgr Bartłomiej Wojciechowski uznała jednogłośnie, iż każda 

grupa zaprezentowała się doskonale, każda zasługuje na nagrodę. Pamiątkowe dyplomy trafiły  

do wszystkich grup a dla każdy przedszkolak dostał czekoladowego gwiazdorka. Myślę, że konkurs 

można uznać za udany, ponieważ wszyscy byli radośni i zadowoleni. 

Agata Norman 

 
 Choć trema była ogromna, najmłodsze Motylki pięknie wystąpiły  
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Rozśpiewane Pszczółki 

 
 Biedroneczki 
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Starszaki- Żabki 

 
Również starszaki- Ślimaczki 
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 Grupa A sześciolatków  
 

 
 Grupa B sześciolatków 
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Przedszkole w ruchu 

 

W ramach Ogólnopolskiej Akcji MEN „ Ćwiczyć każdy może” przedszkolaki biorą udział  

w „Wesołych Spotkaniach Przedszkolaków”. Raz w tygodniu wszystkie przedszkolaki z grup: 

Motylków, Biedronek, Żabek, Ślimaków i Pszczółek spotykają się na przedszkolnym holu i wspólnie 

tańczymy lub ćwiczymy. Nasze pierwsze Wesołe Spotkanie miało swoją premierę w Mikołajki, gdzie 

w towarzystwie pięknie przystrojonej choinki, ubrani w mikołajkowe czapeczki zatańczyliśmy  

„Kaczuszki” oraz ćwiczyliśmy „Gimnastykę przedszkolaka”. Tańczyliśmy również do piosenki  

„Ja uwielbiam Ją”, gdzie wspólnymi siłami udało nam, się stworzyć do piosenki nowy układ 

choreograficzny – na potrzeby naszych przedszkolaków ☺. 

Jolanta Urbańska 

 

 Roztańczeni i rozśpiewani ☺ 
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Spotkanie z Siatkarką UKS Pudliszki Katarzyną Tokarską 

 

W styczniu gościliśmy w przedszkolu Panią Kasię Tokarską, która gra w piłkę siatkową. 

Zaprosiliśmy do nas siatkarkę, aby 

opowiedziała nam troszeczkę  

o dyscyplinie sportowej, którą 

uprawia. Przedszkolaki z wielkim 

zainteresowaniem słuchały 

opowiadania o stroju sportowym 

zawodnika – zobaczyły dres,  

w jakim pani Kasia występuje  

oraz strój do gry. Dowiedziały się,  

że przed każdym meczem należy 

porządnie rozciągnąć mięśnie, aby 

potem nie bolały. Przedszkolaki 

poznały wielki sekret zawodniczki, 

dzięki któremu na kolanach u pani 

Kasi nie ma siniaków i zadrapań, 

czyli nakolanniki ☺. Siatkarka 

pokazała przedszkolakom kilka  

„ fikołków i padów”, jakie wykonuje 

w czasie gry, czym wprawiła  

w zachwyt nie tylko maluchy,  

ale także panie wychowawczynie. Dzieci poznały sposoby, jakimi odbija się piłkę siatkową  

oraz mogły poodbijać piłkę z zawodniczką i pokazać wszystkim, że potrafią ćwiczyć wszędzie  

i z każdym. Na koniec wspólnie podziękowaliśmy pani Kasi za wizytę i piękny pokaz gromkimi 

brawami i wręczyliśmy skromny upominek – kolorowy kwiatek.  

Serdecznie dziękujemy za spotkanie. 

 

Jolanta Urbańska 
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Zabawy maluchów z wiatrem 

 W ramach akcji „Przedszkole w ruchu” przedszkolaki z grupy Motylki wyruszyły  

na poszukiwanie wiatru. W trakcie spaceru udało się go odnaleźć. Dzieci postanowiły się z nim 

pobawić wykorzystując do tego kawałki kolorowej bibuły. Zabawa z wiatrem okazała się 

wspaniałym, nowym doświadczeniem. 

Hanna Wabińska 
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Zajęcia z trenerem ju-jitsu- Panem Tomaszem Gruetzmacherem 
 

 17.01.2014r. na sali gimnastycznej dzieci z naszego przedszkolaki brały udział  

w zajęciach ju-jitsu. 

Pan Tomek przygotował dla nich krótki trening. Przedszkolaki pokazały trenerowi swoje 

umiejętności sportowe oraz z wielką radością i zapałem wykonywały ćwiczenia, które proponował  

im pan Tomek. W trakcie zabawy dzieci poznały kilka zwrotów w języku japońskim a niektórym 

udało się je zapamiętać. Wszyscy ochoczo brali udział w zajęciach, dlatego trener obiecał, że już 

wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie. Przedszkolaki czekają na nie z niecierpliwością! 

 Serdecznie dziękujemy panu Tomkowi za przejecie naszego zaproszenia  

i przeprowadzenie treningu. 
Jolanta Urbańska  

 

  
 Wszyscy wytrwale ćwiczyli 
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 Próbowaliśmy nawet zrobić szpagat… 

 
 Przedszkolaki były zachwycone treningiem 
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„Hej kolęda, kolęda…”  

Tak brzmiał tytuł Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 12 stycznia 

w sali przy ulicy Strzeleckiej w Kobylinie, a którego organizatorem był Zespół Szkoła Podstawowa  

i Przedszkole. Celem konkursu było propagowanie pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd  

oraz prezentacja uzdolnień muzycznych i wokalnych dzieci. W przeglądzie wzięło udział 32 

uczestników ze szkół i przedszkoli z gmin: Kobylin, Jutrosin i Pępowo. W konkursie tym wystąpił 

nasz  przedszkolak z grupy „Pszczółek” Igor Ciążyński z kolędą pt. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 

Igorek zajął II miejsce w kategorii przedszkola. Jesteśmy bardzo dumni, ze nasze przedszkole 

prezentował tak zdolny chłopiec. Gratulujemy talentu i życzymy dalszej, owocnej kariery muzycznej. 

Szczególne podziękowania dla taty Igora, pana Tomasza Ciążyńskiego za przygotowanie 

podkładu muzycznego do kolędy wykonywanej przez Igora. 

Agata Norman 

 

 Igor w towarzystwie innych laureatów konkursu 
 

!
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Uroczysty Dzień Babci i Dziadka  

Na ten szczególny dzień przedszkolaki razem ze swoimi wychowawczyniami przygotowały 

program artystyczny. Uroczystości z tej okazji odbyły się na sali w Babkowicach i w Wilkonicach, 

natomiast Motylki gościły swoje babcie i dziadków w swojej przedszkolnej sali. Poczęstunek 

przygotowały mamy przedszkolaków, częstując Dziadków wypiekami „własnej roboty”. Dzieci  

z niecierpliwością czekały na moment, kiedy przedstawią Babciom i Dziadkom swoje umiejętności. 

Wnuki za każdy wyrecytowany wierszyk i zaśpiewaną piosenkę nagradzane były gromkimi 

oklaskami, które sprawiały dzieciom wielką frajdę. Na twarzach Miłych Gości można było zauważyć 

uśmiech i wzruszenie i często też łzę radości na widok wnuka występującego dla Kochanej Babci  

i Dziadka. 

Po występie nastał czas na wręczenie laurek. Zanim jednak zostały wręczone upominki, wnuki 

serdecznie i głośno zaśpiewały głośne 100 lat!!! Dopiero wtedy laurki i upominki dotarły do Babci  

i Dziadka razem z uściskami i życzeniami. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na „zaangażowanie” Babć i Dziadków. Dziadkowie  

z wielka radością brali udział w zabawie. Chociaż trzeba przyznać, że nie od początku byli odważni, 

jednak z czasem wnuki porwały swoich kochanych Dziadków do zabawy. Przedszkolaki razem  

z Dziadkami i Babciami tańczyli kankana, kaczuszki, zorbę. Śpiewali „Pociąg” i nauczyli się nawet 

jednej przedszkolnej piosenki „Stary niedźwiedź”.  

Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 
Dzień Babci i Dziadka u Motylków 
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 Biedroneczki i ich Dziadkowie 
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 Żabki dla Babci i Dziadka przedstawiły Jasełka… 
 

 
Później były tańce i zabawy☺ 
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Pszczółki w Dniu Babci i Dziadka 

 
Ślimaczki także chętnie tańczyły z Dziadkami 
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Perypetie bajkowe Śpiącej Królewny i Czerwonego Kapturka 
 

 

Wychowankowie SOSW w Rydzynie w dniu 16 stycznia zaprezentowali przedszkolakom  

z oddziałów przedszkolnych w Pępowie inscenizację teatralną zatytułowaną „Perypetie bajkowe 

Śpiącej Królewny i Czerwonego Kapturka”. W bajkowej krainie rozbijają się kosmici i właśnie w ten 

sposób następuje pomieszanie przygód w bajkach „Czerwony Kapturek” i „Śpiąca Królewna”. 

Głównych bohaterów spotykają nieoczekiwane kłopoty i zdarzenia, ale na szczęście jak to zawsze  

w bajkach bywa wszystko kończy się dobrze.  

Serdecznie dziękujemy młodym aktorom oraz ich opiekunom za piękne przedstawienie. 
Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 
Kosmici, którzy wszystko w bajkach pomieszali☺ 
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Niech nam żyją wszystkie babcie i dziadkowie 

Obchody Dnia Babci i Dziadka w grupie sześciolatków odbyły się w piątek 24 stycznia 2014 

r. na sali w Babkowicach. To był bardzo uroczysty dzień. Na spotkanie przybyło wielu seniorów,  

do niektórych dzieci nawet wszyscy czworo. Z bijącym sercem i wypiekami na twarzy wnuki 

przedstawiły swoim dziadkom program artystyczny w formie wierszy, piosenek, tańców  

i inscenizacji. Dzieci prezentowały się wspaniale. Dziadkowie byli wzruszeni i szczęśliwi. Nagradzali 

występy  małych artystów gromkimi brawami. 

Na zakończenie części artystycznej sześciolatki zaśpiewały STO LAT swoim dziadkom, 

wręczając serduszka. Wszyscy byli zachwyceni, a największą nagrodą dla dzieci był całus od babci  

i dziadka. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez 

rodziców. 

 Po wspólnym posiłku rozpoczęła się druga część tej uroczystości. Wnuki razem ze swoimi 

dziadkami ruszyli na parkiet do tańca. Prowadzący przygotował mnóstwo ciekawych atrakcji  

w postaci różnych zabaw i konkursów,  zarówno dla dzieci, jak również dla babć i dziadków. Zabawa 

była znakomita, wszyscy świetnie się bawili i na żadnej twarzy nie dało się zauważyć zmęczenia.  

Wychowawczynie dzieci 6 – letnich dziękują Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości  

i wspaniałe wypieki. 

Lidia Machowska, Maria Tomczak 
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Pamiętamy o ptakach 

 

Przed feriami Biedronki postanowiły zadbać o to, aby ptaszkom, które przylatują  

do przedszkolnego karmnika nie zabrakło jedzenia. Dlatego nie zważając na śnieg i mróz wybrały się 

na spacer, aby dosypać ptakom ziarenek. Przedszkolaki przyniosły ziarenka z domu, po to, aby  

w czasie ferii żadnemu ptaszkowi nie zabrakło jedzenia. 

 

Jolanta Urbańska 

 

 

 
!
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 Podczas ferii ptaszki nie zaznają głodu! 
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Ferie w bibliotece 
 
 W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pępowie, w okresie ferii zimowych, 

odbyły się dwa spotkania dla najbardziej aktywnych czytelników. 

 Jeden dzień został przeznaczony na wyjazd do Biblioteki Powiatowej w Gostyniu, 

 gdzie uczniowie zwiedzili odział dziecięcy oraz wystawę na temat języka esperanto. Największą 

atrakcją wycieczki był seans filmowy pt. „Królowa Śniegu”. 

 Kolejne spotkanie odbyło się bibliotece, pod hasłem „Nie nudzimy się w bibliotece”. 

Najmłodsi czytelnicy chętnie brali udział w proponowanych grach i zabawach edukacyjnych  

oraz manualnych.  

 

Ewa Fabisiak 

Bernadeta Kaźmierczak 
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Bal przebierańców w przedszkolu 

25.02.2014r. to bardzo ważny dzień w życiu każdego przedszkolaka z oddziałów 

przedszkolnych w Pępowie, ponieważ  wtedy właśnie odbył się bal przebierańców.  

Dzieci przegotowywały się do tego wydarzenia od wielu dni i nie mogły się go doczekać. 

Pomysłowość rodziców nie miała granic. Przygotowali oni dla swoich pociech ciekawe stroje 

karnawałowe. Na balu więc obok księżniczek, wróżek, rycerzy, muszkieterów, piratów czy żołnierzy 

- komandosów, pojawiły się postaci z ulubionych bajek. 

Podczas trwania balu dzieci tańczyły przy popularnych melodiach z różnych stron świata, 

 które królują na dyskotekach oraz przy piosenkach z repertuaru dziecięcego.!Dzieci brały udział  

w różnych konkursach z balonami, z papierem toaletowym itp. Przeprowadzono również wyścig  

na piłkach w dwóch drużynach. Bardzo chętnie dzieci tez brały udział w zabawie pt. „Kto pierwszy”,  

która polegała na odnajdowaniu wolnej poduszki i zasiadaniu na niej wcześniej, niż pozostali 

uczestnicy konkurencji. Wszyscy świetnie się bawili, co widać za załączonych zdjęciach. 

 Szczególne podziękowania należą się dla pana Bartka Wojciechowskiego, nauczyciela 

rytmiki w przedszkolu, który był wspaniale poprowadził nam tegoroczny bal. 
Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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W salonie fryzjerskim 
W lutym Biedronki i Pszczółki poznawały tajniki zawodu fryzjera, dlatego też wybrały się  

z wizytą do salonu fryzjerskiego, aby dowiedzieć się dokładnie, na czym ta praca polega. W salonie 

powitała nas właścicielka pani Julia Matyla.  Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały, 

obserwowały i zadawały mnóstwo pytań. Każdy na własne oczy mógł zobaczyć, profesjonalne 

akcesoria, jakie tam się znajdowały a niektórzy mogli dotknąć i nawet posiedzieć pod wielką 

suszarką. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia z bliska pracy fryzjerki: strzyżenia  

i modelowania a nawet farbowania. Pani Julia razem z pracownicami wykonała dziewczynkom  

i chłopcom kolorowe pasemka i lakierowała włosy brokatem. Dziewczynki dodatkowo zostały 

fantastycznie uczesane oraz obdarowane kolorowymi spinkami i gumkami do włosów. W zamian  

za fryzury panie otrzymały od przedszkolaków słodkie lizaki a pani Julia otrzymała  

od przedszkolaków mała niespodziankę. Na koniec wizyty czekały nas również niespodzianki! Dzieci 

otrzymały dyplomy zaświadczające „o ukończeniu kursu fryzjerskiego dla przedszkolaków”  

oraz słodką niespodziankę. Wizyta w salonie sprawiła dzieciom wiele radości oraz dostarczyła 

cennych wiadomości. 

Serdecznie dziękujemy Pani Julii, która poświęciła swój czas by nas uczesać i pokazać 

nam, na czym polega praca fryzjerki. 
Jolanta Urbańska Agata Norman 
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Kolorowe dni u sześciolatków 

 
W białym tygodniu dzieci  6-letnie piły mleko w myśl hasła ,, Pij mleko będziesz wielki!’’ 

 
 Pomarańczowy dzień☺ 
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Spotkanie z higienistką 

24 lutego 20114 r. w ramach programu edukacyjnego „MOJE DZIECKO IDZIE  

DO SZKOŁY” sześciolatki odwiedziła higienistka szkolna. Przeprowadziła z dziećmi pogadankę  

na temat „Jak dbać o zęby?" Sześciolatki zapoznały się z  zasadami dbania o higienę jamy ustnej  

i odpowiednim sposobem odżywiania. Dowiedziały się, że należy ograniczyć spożywanie słodyczy, 

które powodują próchnicę zębów. Bardzo zdrowe dla zębów są owoce, warzywa, mleko, jogurty. Pani 

higienistka chętnie odpowiadała na wszystkie pytania maluchów i cieszyła się, że jest tak duże 

zainteresowanie tematem. 

Wszystkie dzieci przygotowały się do spotkania z panią Jolą. Każdy przyniósł swoją 

szczoteczkę i pastę do zębów, aby nauczyć się prawidłowo myć zęby. Pani higienistka 

przeprowadziła instruktarz mycia zębów i zachęciła wszystkich do wizyty u stomatologa. 

Na konie spotkania dzieci przygotowały niespodziankę dla gościa - głośno zaśpiewały 

piosenkę „Szczotka, pasta!” Sześciolatki świetnie się bawiły oraz utwierdziły w przekonaniu  

o potrzebie i celowości przestrzegania zasad higieny jamy ustnej. 

Lidia Machowska, Maria Tomczak 
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Z życia klas I-III 
 
Wystawa fotograficzna 
 

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka  uczniowie klas I-III przygotowali wystawę fotograficzną 

pod hasłem : ,,Szkolne zdjęcia naszych Dziadków”. 

Na ustawionych w holu tablicach wyeksponowano pięknie opracowane zdjęcia z okresu lat szkolnych 

Dziadków. Fotografie obejmują lata od 1955 do 1974 roku. 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie wystawy bardzo dziękuję. 

 
Izabela Marszałek 
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Balik karnawałowy  

 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły  doskonale  bawili się podczas baliku, który odbył się  

27 stycznia 2014 r. 

Gorące podziękowania składamy p. Leszkowi Żelaznemu, który czuwał nad oprawą 

muzyczną. 

 
Wychowawcy grup sześcioletnich  

Wychowawcy klas I-III 

 

 

 
!
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 To był udany bal! 
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Świat magii 

 

 

 

Uczniowie klas I-III oraz grup sześcioletnich wzięli udział w przedstawieniu „Świat magii”. 

Podczas tego niezwykłego spektaklu wielu z nich mogło doświadczyć bezpośrednio swojego talentu 

wypowiadając czarodziejskie zaklęcia i używając zaczarowanej różdżki. 

 

Wychowawcy grup sześcioletnich 

Wychowawcy klas I-III 
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Ćwiczyć każdy może 

 

Uczniowie z oddziałów przedszkolnych sześciolatków oraz z klas edukacji wczesnoszkolnej 

przystąpili do walki o tytuł ,,Przedszkole w Ruchu” i ,,Szkoła w ruchu”. 

Świetnym pomysłem na ruch w szkole okazały się roztańczone przerwy. Wspólne wykonanie 

,,Makareny”, popularnych ,,Kaczuszek” oraz ,,Greka Zorby” sprawiło dzieciom wiele spontanicznej 

radości.  

 

Wychowawcy grup sześcioletnich  

Wychowawcy klas I-III 

 

 

 
Grecka  Zorba w wykonaniu małych tancerzy 
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 Wirujące wstążki to wspaniała zabawa 
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Kaczuszki☺ 
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Ostatki z Babcią i Dziadkiem 

Ostatnie dni karnawału upłynęły w radosnej i przyjemnej atmosferze. Wnuczęta z klas I b i I c 

spotkały się  w świetlicy wiejskiej w Babkowicach ze swoimi dziadkami i babciami  

na uroczystości „Dnia Babci i Dziadka”. Dzieci doskonale wcieliły się w rolę gospodarzy. Przywitały 

najmilszych gości wesołą piosenką i krótkim występem. Po chwili wykazać mieli się Ci, dla których 

zorganizowano spotkanie. Babcie wzięły udział w konkursie na MISS seriali, a wszyscy odtańczyli 

taniec do piosenki ,,Ja uwielbiam ją….”. Po wyczerpującym tańcu wspólnie zasiedli do słodkiego 

poczęstunku przygotowanego przez mamy dzieci. Miłą niespodzianką był występ dziadka Kazia  

i Andrzeja, którzy grą na saksofonie i akordeonie zachęcili przybyłych do radosnej biesiady. 

Najważniejsze było to, że Babcie i Dziadkowie czuli się w tym dniu potrzebni, kochani i docenieni. 

 

Ewa Matyla 

Arleta Sierszulska 

 
Doskonale przygotowane wnuczęta 
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Babcie gotowe do wspólnego tańca 
 

 
Muzyczne popisy Dziadków 
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Alfabet dla Babci i Dziadka 

 

Chłopcy na medal 
Dnia 22 lutego 2014 roku odbył się w Pępowie Halowy Turniej Żaków o Puchar Wójta  

Gminy. W składzie walczących dwóch drużyn znaleźli się chłopcy z klas I- III naszej Szkoły 

Podstawowej. Mali piłkarze poradzili sobie doskonale w rywalizacji z niełatwymi przeciwnikami. 

Zdobyli brązowy medal wygrywając mecz z drużyną FA Leszno. Drugi zespół, w którym zagrali 

chłopcy z edukacji wczesnoszkolnej zajął w klasyfikacji turnieju 8 miejsce. 

Pani dyrektor  Urszula Latuszek postanowiła docenić sportowy sukces wychowanków.  

Na okazjonalnym apelu chłopcy mogli pochwalić się swoimi medalami, otrzymali gromkie brawa  

i gratulacje. Zaprezentowała się również roztańczona  sekcja cheerleaderek, która wspaniale 

dopingowała  pępowskich piłkarzy. 

Arleta Sierszulska 

 
Taneczny doping w wykonaniu szkolnych koleżanek 
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!
Pani Dyrektor gratuluje  naszym medalistom 

!

 
Mateusz Łyszczak z klasy II a został Królem Strzelców Turnieju Żaków 
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Pasowanie na czytelnika 
!

! Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona czytelników 

biblioteki szkolnej. Głównym założeniem tej uroczystości jest zapoznanie uczniów z księgozbiorem 

oraz zasadami zachowania i korzystania z biblioteki. 

 Wizyta urozmaicona została prezentacją postaci bajkowych oraz zagadkami czytelniczymi.

 Najważniejszym punktem spotkania było uroczyste przyrzeczenie oraz pasowanie uczniów 

historyczną zakładką. 

 Na pamiątkę pierwszej wizyty każde dziecko otrzymało książkę oraz  piękną zakładkę. 

 

 

Ewa Fabisiak 

Bernadeta Kaźmierczak 
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