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Z kroniki przedszkolnej  
 
Rozpoczęcie roku w przedszkolu z miłymi niespodziankami !!! 

W tym roku pierwszy dzień września był niezwykle miłym dniem dla naszych 

przedszkolaków. Tradycyjnie w tym dniu każdy z nich przybył do przedszkola z kimś dorosłym, 

szczególnie niepewnie czuły się te dzieci, które przybyły do naszej placówki po raz pierwszy. 

Jednakże te „starsze” przedszkolaki również rozglądały się po korytarzu przedszkolnym i po salach  

z wielkim zainteresowaniami i zachwytem w oczach. Wokół było słychać głosy pełne zachwytu…  

Co wprawiło w podziw nasze przedszkolaki i ich opiekunów? Zmiany, jakie zaszły w naszym 

przedszkolu w trakcie wakacji! Nasze oddziały zostały bogato wyposażone dzięki udziałowi  

w projekcie unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany  

pod nazwą: Modernizacja przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w gminie Pępowo. W salach 

pojawiło się wiele nowych, pięknych zabawek, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. 

Na ścianach zawisły duuuże telewizory i tablice interaktywne, otrzymaliśmy również nowe 

magnetofony, odtwarzacze dvd, laptopy, drukarki oraz kserokopiarkę. Kolejną miłą niespodzianką  

dla naszych podopiecznych był zmodernizowany plac zabaw; pojawiło się na nim wiele nowych 

elementów, które wraz z tymi, które były tam wcześniej stanowią doskonałe miejsce do wspaniałej 

zabawy na świeżym powietrzu.       Dziękujemy !!! 
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 Karuzela cieszy się największym powodzeniem! 
   

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Żabki- najmłodsze przedszkolaki 
Pierwszego września po raz pierwszy nasze progi przedszkolne przekroczyła grupa 3 i 4- 

latków "ŻABKI". Pierwsze dni wrześniowe były bardzo pracowite, bowiem okres przedszkolny to dla 

dziecka czas wielu przeżyć, poznawania świata, nauki współpracy w grupie oraz stawiania 

pierwszych kroków w przedszkolnej społeczności. Nowym doświadczeniom towarzyszyły emocje- 

czasem była to radość, innym razem smutek. Jedne rzuciły się w wir zabawy inne z płaczem tuliły się 

do swoich pań. Wytrwale pokonywaliśmy nieśmiałość wśród dzieci. Pierwszy miesiąc spędziliśmy na 

wzajemnym poznawaniu się i naszego przedszkola. 

 

 
Alicja Krzyżosiak 
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Sałatka owocowa  i szaszłyki owocowe 

Pod koniec września w naszym przedszkolu było przesmacznie, a przede wszystkim zdrowo! 

Realizując temat „ Jesień daje nam owoce” przedszkolaki z grupy „Biedronki” i „Ślimaczki” 

postanowiły przygotować pyszną, witaminową sałatkę owocową a dzieci z grupy „Motylków” 

przygotowały owocowe szaszłyki. Dzieci przyniosły z domów różne świeże owoce. Były jabłka, 

gruszki, banany, śliwki, brzoskwinie, nektarynki, kiwi, pomarańcze, mandarynki i winogrona. 

Wszyscy mieli soczyste minki na widok tak smakowitych owoców i każdy ochoczo zabrał się  

do pracy. Dokładnie umyliśmy rączki, a następnie posegregowaliśmy umyte wcześniej przez panią 

owoce. Każdy dostał talerzyk, nożyk i tak przystąpiliśmy do krojenia. Dzieci samodzielnie kroiły  

i przyrządzały sałatkę owocową przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. 

Kiedy skończyliśmy „pracę”, musieliśmy posprzątać stoliczki. I w końcu nadeszła ta chwila, kiedy 

panie nakładały  sałatki na talerzyki i mogliśmy przystąpić do degustacji! Przyrządzanie sałatek  

i szaszłyków dało dzieciom wiele satysfakcji jednocześnie uświadamiając, jak ważną rolę odgrywają 

witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu. Sałatka udała się i smakowała wyśmienicie. 

Szaszłyki również były wspaniałe. Wszystkim smakowało!!! 

 

 
 Biedronki gotowe do pracy! 
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 Motylki degustują swoje szaszłyki 
 

 
 Ślimaczki zgodnie kroją… 

 

Jolanta Urbańska, Hanna Wabińska, Alicja Olszak 
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Warzywa i owoce u Żabek 

W pierwszym tygodniu października "Żabki" zapoznały się z owocami i warzywami. Każdy 

przedszkolak przyniósł jeden owoc i jedno warzywo. Dzieci poznały wartości odżywcze warzyw  

i owoców oraz znaczenie dla zdrowia człowieka. Przy tej okazji, każde dziecko skosztowało 

soczystych owoców, a na zimę przygotowaliśmy kiszoną kapustę. 

 

 
  Poznajemy warzywa i owoce 
 

 
  … i pięknie kolorujemy  

Alicja Krzyżosiak 
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Dzień Chłopca 
 30 września w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka. 

Dziewczynki wręczyły chłopcom skromne upominki, złożyły życzenia, uściskały i zaśpiewały 

gromkie 100 lat!!! Nie brakło także w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci. 

 
  Sto lat dla chłopców w wykonaniu dziewczynek z grupy Biedronki 

 
  Obdarowani chłopcy z grupy Ślimaczków ! 
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   Najmłodsze dziewczynki składają życzenia swoim kolegom- Żabki 

 
Alicja Krzyżosiak, Alicja Olszak, Jolanta Urbańska 

 

Jesienny spacer Żabek 
Korzystając z pięknej jesiennej pogody w ostatnim tygodniu października grupa "Żabki" 

wybrała się na jesienny spacer w okolicy naszego przedszkola. Dzieci obserwowały zmiany 

zachodzące w przyrodzie jesienią. Kolorowe liście szeleściły pod naszymi stopami, zachęcając  

do zabawy, której również nie zabrakło. następnie maluchy nazbierały liści na jesienny bukiet. 
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 Zabawa liśćmi daje dużo frajdy  
 

 

 
     Żabki wśród kolorowych liści 
 

Alicja Krzyżosiak 
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Poznajemy naszą miejscowość 

 

 Realizując blok tematyczny „Moja miejscowość” grupy dzieci pięcioletnich Biedronek  

i Ślimaczków udały się wraz z wychowawczyniami na spacer głównymi ulicami Pępowa. Pogoda 

tego dnia była śliczna, więc spacer uważamy za udany. Zobaczyliśmy budynek restauracji, kościoła, 

urzędu gminy, ośrodka zdrowia, cmentarz i wiele innych. Odpoczywaliśmy przy fontannach, po czym 

ruszyliśmy w drogę powrotną do przedszkola. Korzystając z okazji p. Jola pokazywała dzieciom 

mijane  znaki drogowe i przypominała ich znaczenie. Spacer okazał się więc bardzo przyjemną  

i pouczającą wyprawą dla naszych przedszkolaków. 

 

 

 
  Pamiętamy o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię! 
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Jolanta Urbańska, Alicja Olszak 
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Spotkanie z pielęgniarką 

 
W ramach programu oświatowo-zdrowotnego „Akademia zdrowego przedszkolaka” zaprosiliśmy  

do przedszkola panią pielęgniarkę. Pani Jolanta Nowacka zjawiła się w przedszkolu w swoim białym, 

pielęgniarskim fartuszku. Przeprowadziła ciekawą pogadankę na temat dbania o swoje zdrowie, 

dbania o higienę swojego ciała i odpowiedniego zdrowego dla nas odżywiania. Opowiedziała nam  

o zarazkach i bakteriach, które czyhają na nas zwłaszcza w jesienno-zimowym okresie. Pokazała też 

swoją walizkę w której nosi interesujące dla nas przedmioty jak chociażby aparat do mierzenia 

ciśnienia. Pani pielęgniarka zademonstrowała nam niektóre proste zabiegi np. założenie opatrunku,  

a nawet mierzenie ciśnienia. Każdy chętny przedszkolak mógł z zaciekawieniem słuchać bicia serca 

kolegi przez stetoskop. 

Wizyta pani pielęgniarki zakończyła się pamiątkowym zdjęciem. 
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Hanna Wabińska 
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Wyjście na cmentarz 
 
 
 

W tygodniu poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych dzieci odwiedziły cmentarz  

i zapaliły znicz pod pomnikiem Jana Pawła II. Przedszkolaki zapoznały się, jak należy zachowywać�

w tym szczególnym miejscu, miejscu zadumy i hołdu dla zmarłych. Każdy zapalony znicz, to dowód,  

że pamiętamy o tych, którzy już� odeszli. Po powrocie do przedszkola rozmawialiśmy na temat: 

Dlaczego należy odwiedzać�groby zmarłych? Dzieci wymieniały znane im miejscowości, w których 

znajdują�się�cmentarze oraz pochowani są�ich bliscy. 

 

 

 

 
 Biedronki i Ślimaczki przed pomnikiem Jana Pawła II 
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    na cmentarzu 
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Konkurs plastyczny „ Ziemniaczany cudaczek” 
 
 

 Pod koniec października w holu naszego przedszkola pojawiła się piękna wystawa. Miała ona 

związek z ogłoszonym wśród przedszkolaków konkursem pt.: „ Ziemniaczany cudaczek”. 

Wykonane prace zachwycały pomysłowością oraz różnorodnością. Pojawiły się pieski, biedronki, 

pająki, jeżyki oraz wiele innych ciekawych warzywnych stworków. 7 listopada konkurs został 

rozstrzygnięty. Pani wicedyrektor Urszula Latuszek  z podziwem oglądała stworki, próbując 

wyszukać najładniejszego, jednak zapadła decyzja, iż wszystkie cudaczki są piękne i wszystkie 

zasługują na wyróżnienie. Przedszkolaki, które brały udział w konkursie otrzymały pamiątkowe 

dyplomy i nagrody. 

 

 

 
 Pani dyrektor U. Latuszek bardzo się podobały nasze „Stworki” 
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  Pszczółki 

 

 
  Biedronki 



Życie Szkoły. Nr 55 Cz.1. Wrzesień- październik 2014!
 !

19!

 
  Ślimaczki 

 

 
  Motylki 

 
Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Z życia klas I-III 

Jesteśmy uczniami 

 

Pierwszego września 2014r. dziewięćdziesięcioro dzieci rozpoczęło rok szkolny w klasach 

pierwszych Szkoły Podstawowej w Pępowie. Jest to rok wyjątkowy, ponieważ w ławkach szkolnych 

zasiadają sześcio- i siedmiolatki  z rocznika 2007 oraz 2008. Na sali gimnastycznej, w obecności pana 

wójta, dyrekcji szkoły, rodziców, wychowawców i nauczycieli oraz starszych kolegów, odbyła się 

uroczystość pasowania na ucznia. Aktu pasowania dokonały panie dyrektor C. Krajka  

i U. Latuszek  kładąc na ramieniu dziecka duży, kolorowy ołówek. Wychowawczynie wręczyły 

pierwszoklasistom dyplomy i drobne upominki, a uczniowie klas trzecich przygotowali krótki 

program artystyczny. Do wszystkich zebranych na sali przemówiła p. dyrektor C. Krajka. Życzyła 

uczniom sukcesów w nauce, nauczycielom - satysfakcji z wykonywanej pracy i wysokich wyników 

nauczania, rodzicom – dobrej współpracy ze szkołą. Następnie zabrał głos pan wójt St. Krysicki.  

Był zadowolony, że szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i przyjęcia tylu 

pierwszoklasistów, a w szczególności sześciolatków. Podkreślił, że maluchy będą się uczyły  

z nowego podręcznika pt. ,,Elementarz”. 

 

 

 

!
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  Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie klas trzecich 

 

 
  Uroczysty moment ślubowania 
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  Również rodzice złożyli swoje ślubowanie 

 

 

 
  Pani dyrektor Cyryla Krajka  przemówiła do uczestników uroczystości 
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Po uroczystości uczniom zrobiono pamiątkowe zdjęcia.  

 

 
Klasa I a- wychowawczyni p. M. Tomczak (w zastępstwie p. M. Kulińska) 

 
Klasa I b- wychowawczyni p. L. Machowska 
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Klasa I c- wychowawczyni p. J. Durczewska 

 

!

Klasa I d- wychowawczyni p. M. Andrzejewska 
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Beata Kaczmarek  
Violetta Rolnik   

Witamy w świetlicy szkolnej ! 

 
 Od 1 września na terenie naszej szkoły działa świetlica szkolna. Pierwszego dnia uczniowie 

pełni radości przekroczyli jej próg. Nie tracąc czasu przygotowali plakat, aby każdy wiedział,  

w którym miejscu się świetlica znajduje i w jakich godzinach można do niej uczęszczać. 

 

 

 

!

!
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Stworzyliśmy tablicę portretów, aby na wejściu było wiadomo, kto jest członkiem naszej 

"wesołej paczki". 
!

!

 Każdy dzień przepełniony jest nauką poprzez zabawę. Jednak nigdy nie brakuje nam czasu, 

aby odrobić zadania domowe. Nauczyciel dyżurujący, w razie potrzeby, wspiera, pomaga i sprawdza 

odrabiane lekcje. Wówczas po powrocie do domu uczniowie mają więcej wolnego czasu.  
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Bardzo chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu -  na placach zabaw, orliku, czy boisku 

szkolnym. Spacerujemy również po terenie szkoły ucząc się ciekawych rzeczy. 
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Uczniom i nauczycielom nie brakuje ciekawych pomysłów na spędzenie czasu w świetlicy.  

Na początku uczniowie zapoznali się z regulaminem oraz  tematem bezpiecznego zachowania się  

w szkole i poza nią. 

 
 

Gramy w wybrane przez uczniów gry i wymyślamy fascynujące zabawy, angażujące całą 

grupę, aby każdy przyjemnie i pożytecznie spędzał u nas czas. 

 

                                                                                                      Joanna Grobelna 

 

 
 
 
 
 
Kreatywny Konkurs plastyczny ,, Co malarz by namalował ? '' 
 
 
 Dzieci z klas  edukacji wczesnoszkolnej licznie wzięły udział w konkursie plastycznym  

pt. ,,Co malarz by namalował?”. Zadaniem każdego uczestnika było kreatywne dokończenie obrazu 

rozpoczętego przez sławnego malarza. Mali artyści wykazali się pomysłowością, oryginalnością  

i bogatą wyobraźnią.  

 Szkolnych ,,Mistrzów Kreatywności” wyłonił nauczyciel plastyki pan Dariusz Kałmuczak. 



Życie Szkoły. Nr 55 Cz.1. Wrzesień- październik 2014!
 !

29!

 

 

 

Wyróżnienia zdobyli: 
 
1a 
Weronika Rączka, Ola Ratajczak, Amelia Sieńska, Kacper Dudkowiak, Julia Kląskała,              
 Julia Paluszkiewicz 
1c 
Bartek Ratajczak 
1d 
Adrian Szymczak, Nikola Ptak 
2a 
Rafał Przybył, Kasia Chlebowska,  Klaudia Nowacka 
2b 
Zosia Twardowska, Ola Gierlik 
2c 
Wiktoria Hauza, Daniel Robakowski 
3b 
Oliwia Zjeżdżałka, Weronika Krzywy 
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                                                                              Ewa Matyla 

Arleta Sierszulska 
Izabela Marszałek 

 
 

 
 
 

Spotkanie z policjantami 
 
 

We wtorek 07.10.2014r. uczniowie klas I- III spotkali się w szkole z policjantami 

 z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.  

Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze i w najbliższym środowisku.  

O tym, jak należy się poruszać na drodze, jak zareagować, gdy obcy chce wejść do domu  

pod nieobecność dorosłych, co zrobić, kiedy zaatakuje nas pies  i wiele innych istotnych zasad 

przedstawiła pani aspirant Monika Curyk.  

Po prelekcji uczniowie mieli możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego.  

O jego wyposażeniu i do czego służy opowiadał pan mł. aspirant Grzegorz Błaszczyk.  
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Dzieci z zainteresowaniem słuchały i zadawały ciekawe pytania np. związane z pracą 

policjanta. Ciekawość ich budził ubiór i sprzęt policjanta podczas niebezpiecznych zdarzeń. 

 Spotkanie było bardzo ciekawe i utrwaliło uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa.  

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali odblaskowe emblematy zakupione przez Urząd 

Gminy, które przekazała pani dyrektor Cyryla Krajka. 
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   Dzieci uczestniczyły również w ćwiczeniach praktycznych 
 
 
 

 
  Teraz każdy zna postawę obronną w razie spotkania z agresywnym psem 
 

Violetta Rolnik 
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Pociągiem do lasu 
 
 

 Dnia 30 września 2014r. uczniowie klas  IIIa i  IIIb  wyruszyli na  ciekawe spotkanie 

z jesiennym lasem. Wyprawa była inna niż zwykle, ponieważ do lasu pojechaliśmy pociągiem.  

Dla wielu dzieci było to wydarzenie, gdyż pierwszy raz jechały tym środkiem lokomocji.  

Spotkanie rano na stacji PKP Pępowo, w dobrych humorach,  ze sprzyjającą słoneczną pogodą dodało 

nam energii na wiele godzin.  

Po wykupieniu biletów w pociągu szybko dojechaliśmy na stację PKP Karzec.  

Stamtąd spacerkiem do leśniczówki na spotkanie z panem leśniczym Maciejem Kubasem.  

Pan leśniczy zabrał nas do lasu. Dowiedzieliśmy się z ilu warstw składa się las, jakie zwierzęta można 

tam spotkać, jakie owoce lasu daje nam jesień. Po drodze spotkaliśmy grzybiarzy, którzy  

w koszyczkach mieli dorodne grzyby. Atrakcją okazała się górka, z której można było zbiegać  

i wspinać się. Po powrocie do leśniczówki czekały na nas kiełbaski z grilla, które przygotowała żona 

leśniczego. Głodni i zmęczeni z apetytem zjedliśmy swoje porcje. Potem był czas na zabawę: grę  

w piłkę, biegi.   

 Czas szybko minął i trzeba było wracać. Na stacji w Pępowie czekali na dzieci stęsknieni 

rodzice. Była to udana wycieczka i ciekawa lekcja przyrody. 
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 Humory dopisywały! 

 

 
 Opowieści o lesie to życiowa pasja pana Macieja Kubasa 
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  Leśna piaskownica- wspaniałe miejsce do zabawy 
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   To była wspaniała uczta! 

Violetta Rolnik 
Beata Kaczmarek                                 

Jesień zawitała także do świetlicy 
 
 

 
„Jesienią także można mieć dobry humor” – to hasło nam towarzyszy od 23 września.  

Nie mamy zamiaru smucić się, że lato minęło, tylko cieszyć się urokami pory roku, która właśnie 

nadeszła. Zaczęliśmy od spacerów w skąpanych słońcem kolorowych liściach. 
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Z pozbieranych liści tworzyliśmy kompozycje na naszą jesienną gazetkę. 
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Wiele radości, co było miłym zaskoczeniem, sprawia dzieciom tworzenie własnych 

krzyżówek, które są rozwiązywane przez rówieśników. Pomysłowość i kreatywność uczniów 

przerosła oczekiwania wychowawców. Tworzenie kolejnych łamigłówek będzie nam towarzyszyć  

nie tylko jesienią. 

!

Jesienna aura nie przeszkodziła nam w uprawianiu sportów. Często odwiedzaliśmy szkolny 

orlik. 

Gdy deszcz nie pozwolił nam na wyjście ze szkoły, to wymyślaliśmy sporty świetlicowe. 

Największym powodzeniem cieszyła się „siatkówka balonowa” – zapewniła nam bezpieczną zabawę.   
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Na świetlicy tworzymy własne, jesienne tradycje. Jedną z nich będzie zapewne „Dzień 

ziemniaka”.  

Mnóstwo ciekawych rzeczy można tworzyć z tym niepozornym warzywem, przez co Dzień 

będzie musiał przerodzić się w Tydzień. Czeka nas między innymi robienie pieczątek i ludzików  

z ziemniaków oraz zabawy związane z poznańską gwarą. 

 

                                                                                        Joanna  Grobelna 

Klub bezpiecznego Puchatka 
 
 
 W roku szkolnym 2014/2015  klasy pierwsze Szkoły Podstawowej w Pępowie przystąpiły  

do ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”- 

www.bezpiecznypuchatek.pl.   

 

 
Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
 

Święto Pieczonego Ziemniaka 
!

 W czwartek 9 października 2014r. Uczniowie z klas 2b i 2c SP świetnie bawili się na terenie 

rekreacyjnym przy Domu Parafialnym w Pępowie. Okazją było Święto Pieczonego Ziemniaka 

 Czas wypełniła zabawa na świeżym powietrzu i uczta grillowa( pieczone ziemniaki  

z domowym masłem, kiełbaski), przygotowana przez mamy- panią Iwonę Rolnik, panią Wiolettę 

Mostowską-Śląską i panią Elżbietę Twardowską. 

Radosną atmosferę jesiennego święta utrwalił na zdjęciach tata Amelki- pan Michał Knuła. 

Wszystkim zaangażowanym rodzicom bardzo dziękujemy ! 

 

 
                                                                                                              Ewa  Matyla 
                                                                                                             Arleta Sierszulska 
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 Dopisała jesienna pogoda 
 

 

 
  
 



Życie Szkoły. Nr 55 Cz.1. Wrzesień- październik 2014!
 !

41!

 
 Mamy przygotowały ziemniaczaną ucztę 
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Dobry jak chleb 

 

Nie każdy uczeń zna powiedzenie „Bądź dobry jak chleb”, ale każdy codziennie  

go spożywa. Aby lepiej poznać technologię wypieku chleba i bułek, uczniowie klas trzecich poszli  

na wycieczkę do piekarni „Matuszewscy” w Pępowie. Na początku wszyscy byli zdziwieni wysoką 

temperaturą w zakładzie. Dochodziła do 30 stopni Celsjusza.  Z uśmiechem na twarzy powitał nas 

właściciel tego zakładu pan Zenon Matuszewski. Z wielkim zainteresowaniem dzieci słuchały  

i oglądały jak wypieka się chleb. Piekarz zaznajomił ich z różnymi gatunkami mąki i innymi 

produktami niezbędnymi do produkcji pieczywa. Obserwowały też maszyny, które ułatwiają  pracę. 

Poznały godziny pracy i strój piekarza. Oglądały z zaciekawieniem wnętrze gazowego pieca,  

w którym wypieka się artykuły piekarnicze. Gotowe wyroby trafiają do sklepu. Mają swoich stałych 

od lat klientów. Kupujący mają do wyboru dużo rodzajów chleba, np. pszenny, żytni, razowy  

czy orkiszowy.  

 
Na zakończenie „wizyty” w piekarni pan Matuszewski odpowiedział na wiele pytań dzieci. W ten 

sposób poznały historię zakładu,  ich właścicieli oraz zmiany zachodzące w nim na przestrzeni wieku.  
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Uczniowie podziękowali za miłe przyjęcie, a właściciel, pan Zenek, poczęstował każdego 

kromką świeżego chleba. Z dobrymi humorami, zajadając pajdy chleba, wróciliśmy do szkoły. 

 

 
 

 

V. Rolnik 
                                                                                                                 B. Kaczmarek 

 

 



Życie Szkoły. Nr 55 Cz.1. Wrzesień- październik 2014!
 !

44!

 

Rusza program KinoSzkoła 
!
!
 Dnia 28 października 2014r. uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej byli  

na inauguracyjnym wyjeździe w kinie w Krobi. Seans filmowy pt. ,,Pinokio”, poprzedzony 

interesującą prelekcją, zapoczątkował cykl spotkań kinowych w ramach realizacji programu 

profilaktycznego ,,KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej”. 

 Pierwszy wyjazd został wsparty finansowo przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Zachęcamy do udziału w dalszych spotkaniach kinowych w cyklu 

,,Filmowe drogowskazy” i życzymy wielu miłych wrażeń. 

 

 

 
 

                                                                                                    Ewa Matyla 
                                                                                                     Arleta Sierszulska 

 

 

 
 



Życie Szkoły. Nr 55 Cz.1. Wrzesień- październik 2014!
 !

45!

 
 
Pierwsze miesiące za nami 
 
 
 

Moment rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole jest okresem szczególnym, przełomem  

w życiu dziecka i jego rodziców. W pierwszych miesiącach wychowawcy klas pierwszych aktywne 

włączali uczniów rozpoczynających naukę w życie naszej szkoły. Dbali o wzmacnianie poczucia 

bezpieczeństwa i przynależności do społeczności szkolnej, przezwyciężanie niepewności i lęków 

związanych z adaptacją do nowej sytuacji, włączenie rodziców w życie szkoły. 

Za uczniami pierwsze dwa miesiące nauki. Jesienna pogoda zaprosiła  pierwszaków  

do spacerów, na których  znaleźli doskonały materiał do zabawy. Liście posłużyły im do budowania 

kompozycji, wyklejania, kolażu. Działalność plastyczna dzieci dała im radość i zadowolenie, 

wzmocniła poczucie własnej wartości. 

W październiku dzieci stawiały pierwsze kroki w świecie teatru kukiełkowego. Poznały jego 

zasady i opanowały sztukę posługiwania się kukiełkami. Przygotowane przez pierwszaków kukiełki  

z drewnianych łyżek były uniwersalne. Posłużyły im do tworzenia znanych przedstawień  

albo wymyślonych całkiem nowych historii. Dzieci zaskoczyły swoją kreatywnością w tworzeniu 

własnych małych spektakli. 
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Tworzenie instrumentów muzycznych było okazją do wspaniałej zabawy. Pierwszaki 

przyniosły z domu różne przedmioty. Były to: puszki, groch, fasola, ryż, kamyki, koraliki. Efekt był 

imponujący! Powstały nietypowe i oryginalne instrumenty muzyczne.  

 

 
 

Lidia Machowska 
Maria Tomczak 
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