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Z kroniki przedszkolnej  
 

Dzień Babci i Dziadka 

Dzień Babci i Dziadka Na ten szczególny dzień przedszkolaki razem ze swoimi 

wychowawczyniami przygotowały program artystyczny. Przedszkolaki 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 zaproszonych gości można było zauważyć uśmiech  

i wzruszenie, a często też łzy radości na widok wnuka występującego dla kochanej Babci i Dziadka.  

Po występie nadszedł czas na wręczenie prezentów. Zanim jednak zostały wręczone upominki, wnuki 

serdecznie i głośno zaśpiewały gromkie „Sto lat”! Dopiero wtedy upominki trafiły do Babci i Dziadka 

razem z uściskami i życzeniami. Po części oficjalnej kochani dziadkowie zostali poczęstowani 

pysznymi ciastami i kawą a następnie miały miejsce tańce i wspólne zabawy. 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 
Pszczółki bawią się z Dziadkami 
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 Motylki 

   

 
 Biedronki recytują wierszyki dla Babć i Dziadków 
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  Najmłodsi- Żabki  

 
  Zabawa z Dziadkami u Ślimaczków 
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   Pszczółki występują dla Babci i Dziadka 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
 

Dokarmiany ptaki 

 
 Tym razem dzieci z grupy Motylków i Żabek zadbały o to, by w naszym przyszkolnych 

karmnikach nie zabrakło pożywienia dla ptaków. Każdy przedszkolak wie bowiem, że to nasz 

obowiązek pomóc przetrwać zimę ptakom, które nie odlatują do ciepłych krajów. 
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Alicja Krzyżosiak, Hanna Wabińska 

 

Teatrzyk w przedszkolu 

 

Sztuka teatralna jest zawsze z radością przyjmowana przez przedszkolaków, dlatego  

10 lutego po raz kolejny gościliśmy w naszym przedszkolu objazdowy teatrzyk. Tym razem 

przedszkolaki obejrzały „Podróż do krainy czarodziejskich bajek”. Gra aktorów, oprawa muzyczna  

i scenografia pozwoliły wprowadzić dzieci w najbardziej fantastyczny świat bajek. Przedstawienie 

cieszyło się ogromnym zainteresowaniem widzów a aktorów nagrodzono gromkimi brawami. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

Karnawałowy bal przebierańców 

 

Balik karnawałowy! We wtorek, 3 lutego br., od samego rana w naszym przedszkolu 

królowały: wróżki, królewny, biedronki, motylki, piraci, pokemony, misie i inne postacie bajkowe. 

Tego dnia odbył się wielki bal karnawałowy. Po śniadaniu nastała długo oczekiwana chwila, kiedy 

wszystkie grupy udały się na salę gimnastyczną i zaczęła się wspaniała zabawa. Oprawę muzyczną 

zapewnił nam p. Bartłomiej Wojciechowski, znany wszystkim przedszkolakom, gdyż prowadzi  

w naszym przedszkolu zajęcia umuzykalniające. Dzieci spędziły wesoło czas przy muzyce, tańcach  

i wspólnej zabawie przy różnych konkursach. Tańczyliśmy w rytm muzyki zarówno dziecięcej, jak  

i tej dla dorosłych. Niestety, zabawa musiała się kiedyś skończyć, lecz w naszych salach czekała 

niespodzianka- stoły zastawione słodkościami! Radości nie było końca  

 

Bardzo dziękujemy p. Bartłomiejowi Wojciechowskiemu za poprowadzenia baliku. 
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 Przebierańcy-  Motylki 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Ślimaczkowe maski  

 

W karnawale bawimy się nie tylko na baliku przedszkolnym, bawimy się również w naszych salach. 

Aby uatrakcyjnić nasze zabawy, postanowiliśmy zrobić sobie własne maski- klaunów. Pracy było dużo, lecz 

dzieci uważnie słuchały instrukcji pani a efekty ich działań można zobaczyć na fotografiach. 

 

 
   

Alicja Olszak 
 

 

Koncert zimowy 

 

 15.02.2015r. W Centrum Sportowo-Kulturalnym odbył się koncert zimowy. W imprezie tej 

wystąpiły jako pierwsze dzieci z grupy Pszczółki. Przedszkolaki uświetniły nie tylko śpiewem, ale  

i tańcem całą imprezę. Frekwencja dzieci nie była zbyt duża ( wielu się rozchorowało), lecz  mimo to, 

występ można uznać za udany. 
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  Agata Norman 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 57 Cz.1. Styczeń- luty 2015 

  

12 

Grzybek manipulacyjny 

 Nasze oddziały przedszkolne zostały wyposażone w liczne sprzęty, zabawki i pomoce 

dydaktyczne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany pod nazwą: 

Modernizacja przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w gminie Pępowo. W ramach tegoż projektu 

nasi wychowankowie otrzymali kolejną interesującą zabawkę- grzybki manipulacyjne. Jak wiele 

frajdy sprawia dzieciom zabawa nimi, można zobaczyć na załączonych zdjęciach . 

 

 
Alicja Krzyżosiak 
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Z życia klas I-III 
 

Anielskie śpiewanie 

  

Dnia 17 stycznia 2015 roku w sali przy ulicy Strzeleckiej w Kobylinie odbył się Międzyszkolny 

Konkurs Kolęd i Pastorałek pt. ,,Anielskie śpiewanie”. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły 

dwie uczennice. W miłej i świątecznej atmosferze dzieci zaprezentowały swoje zdolności. Konkurs 

odbył się w trzech grupach wiekowych. Wiktoria Hauza z klasy 2 c zajęła drugie miejsce,  

a Julii Sobuś z klasy 5 b  przyznano miejsce czwarte. 

 

 

 
Gratulujemy dziewczynkom odwagi i zachęcamy do dalszego rozwijania talentów. 
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                                  siostra Agnieszka Lik 
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Elementarze 

 

 Przez dwa tygodnie stycznia można było zapoznać się z historią elementarza od średniowiecza 

do czasów dzisiejszych. Wystawa przedstawiała szereg elementarzy wydanych w Polsce dla uczniów 

nauczania początkowego. Dzieci z zaciekawieniem oglądały wystawione elementarze. 

 

 

  

 

Izabela Marszałek 
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Mali zdobywcy 

 

Wspinaczka jest jedną z bardziej popularnych i prężnie rozwijających się dyscyplin sportu  

w Polsce i na świecie. Ogromną zaletą wspinaczki jest jej wszechstronny, pozytywny wpływ  

na organizm człowieka, oraz dostępność dla szerokiego grona odbiorców korzystających z licznie 

powstających sztucznych ścian wspinaczkowych. Wspinaczka rozwija się jako sport uprawiany  

w gronie znajomych, w atmosferze dobrej zabawy, przy bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, 

nad którym czuwa wykwalifikowana obsługa ścian wspinaczkowych. 

Od 3 listopada 2014r. grupa uczniów edukacji wczesnoszkolnej wraz z opiekunkami 

rozpoczęła systematyczne wyjazdy na ściankę wspinaczkową do Krobi. Ze względu na dużą ilość 

chętnych, dzieci zostały podzielone na II grupy. Jedna z nich wyjeżdża w ramach koła zainteresowań 

„Mali zdobywcy”, a druga w ramach godzin z art. 42 KN. Wyjazdy odbywają się w każdy piątek  

w godzinach popołudniowych. Koszty wyjazdu pokrywają rodzice uczniów. Zajęcia mają na celu 

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, wyzwalanie aktywności ruchowej przez zabawę. Ponadto zachęcają uczniów  

do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,  rozwijają sprawność fizyczną  

z uwzględnieniem koordynacji wzrokowo - ruchowej.  Poszerzają ofertę szkoły o zajęcia sportowe 

nie objęte programem nauczania, a pozwalające dzieciom na aktywne spędzanie wolnego czasu, 

jednocześnie propagują zdrowy, higieniczny styl życia, wspomagają rozwój psychoruchowy, 

przełamują lęk przed wysokością. Uczą współpracy w grupie oraz uodparniają na stres i ćwiczą 

wytrzymałość. 
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Jolanta Durczewska 

Beata Kaczmarek 
 

 

Mały Europejczyk 

 

W miesiącach zimowych na kółku kształtowałyśmy u dzieci poczucie przynależności  

do wspólnego europejskiego domu, realizując zadania o tematyce  ,,W Europie mówimy różnymi 

językami’’. Dlatego , aby uatrakcyjnić zajęcia w dniu 20.01.2015r. zaprosiliśmy do nas specjalnego 

gościa. Była to pani mgr Alina Nowacka , nauczycielka ucząca w naszej szkole języka niemieckiego. 

Bardzo chętnie przyjęła nasze zaproszenie. Zapoznała uczestników kółka z największymi zabytkami, 

budowlami , charakterystycznym strojem ludowym oraz nauczyła  kilka słów w grzecznościowych, 

podstawowych kolorów w języku niemieckim. Jednak największą radość sprawiła dzieciom nauka 

piosenki , przy której wszyscy uczestnicy się dobrze bawili. Na koniec dzieci wykonały prace 

plastyczne na przygotowanych wcześniej kartach dotyczące Niemiec. Wszystkie zadania plastyczne, 

które zrealizowali MALI EUROPEJCZYCY można zobaczyć i podziwiać na wystawie, która 

znajduje się na drugim piętrze w naszej szkole. 
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Dziękujemy pani Alinie Nowackiej za przybycie i ciekawe zajęcia. 
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Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
 

 

 

Puchar dla Żaków 

 
 

 Dnia 3.02.2015r. uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej zgromadzili się na krótkim apelu, 

aby uczcić kolejne sukcesy sportowe  małych piłkarzy. Drużyna Żaków zdobyła I miejsce w Turnieju  

Halowej  Piłki Nożnej LUBOŃ CUP- rocznik 2006. Chłopcy przywieźli  wspaniały puchar i medale. 

Najlepszym zawodnikiem całego turnieju został również nasz zawodnik- Kacper Kaczmarek z klasy 

2 c. Natomiast Mateusz Łyszczak z klasy 3 a pochwalił się przed społecznością szkolną swoim 

osiągnięciem- został wybrany najlepszym napastnikiem turnieju w Pępowie o Puchar Wójta Gminy. 

Mateusz gra w zespole Orliki przy klubie Dąbroczanka Pępowo. 
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Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ! 

Arleta Sierszulska 

 

 

Babciu, Dziadku żyj 100 lat !!! 

 

 Doskonałą okazją do kształtowania u dzieci uczuć miłości, dobra i szacunku dla starszego 

pokolenia i podkreślenia znaczenia więzi rodzinnych jest  Dzień Babci i Dziadka. 

Uczniowie klasy Ic i Id zaprezentowali przed kochanymi babciami i dziadkami program artystyczny, 

a w nim: wiersze, piosenki, inscenizacje i taniec. 

Po występach i zaśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” wnuki wręczyły babciom i dziadkom laurki  

z życzeniami. 

Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez mamy, przy którym 

nie zabrakło rozmów i wspomnień. Po wspólnym posiłku rozpoczęła się druga część uroczystości. 

Wnuki razem ze swoimi dziadkami ruszyli na parkiet do tańca. Prowadzący przygotował sporo 

ciekawych atrakcji. 

Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich pociech. Podziwiali ich postawę, umiejętności  

i wkład pracy włożony w przygotowanie uroczystości. Byli wzruszeni, a niejednej babci zakręciła się 

w oku łza radości i szczęścia. 
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Małgorzata Andrzejwska 

Jolanta Durczewska 
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Bal karnawałowy 

 

 A w karnawale, a w karnawale- to wszyscy w głowach mają bale! 

Dnia 4 lutego 2015 r. uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w corocznym balu 

karnawałowym. Przy dźwiękach skocznej muzyki, pod opieką wodzireja- pana Leszka Żelaznego wszyscy 

bawili się doskonale. Uczniowie i ich rodzice wykazali się kreatywnością w trakcie przygotowywania 

karnawałowych strojów. Dziękujemy Centrum Sportowo Kulturalnemu w Pępowie za współpracę  

przy organizacji karnawałowej zabawy. 
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Wychowawczynie klas 

edukacji wczesnoszkolnej 
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Pierwszoklasiści małymi piłkarzami 

 

Uczniowie klasy 1a,1b,1c,1d bardzo chętnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego, 

szczególnie w tych, na których realizowany jest program „Mały mistrz”. Wszyscy uczestnicy 

programu brali ostatnio  udział w testach sprawnościowych, które sprawdzają poziom fizyczny 

uczniów oraz nabywali umiejętność piłkarskie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Lidia Machowska 

                                                                                                Maria Tomczak 
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Zabawa w teatr 

 
 

Początek roku 2015 przebiegał na świetlicy pod hasłem „Zabawa w teatr”. Wybrany przeze 

mnie scenariusz został zaakceptowany przez wszystkie dzieci. Rozdzieliliśmy role i przystąpiliśmy  

do prób. Sztuka nosi nazwę „Dwanaście miesięcy”. Scenariusz napisałam na podstawie baśni  

„O dwunastu miesiącach” Janiny Porazińskiej. Uczniowie czynnie zaangażowali się  

w wykonywanie scenografii i  chętnie uczestniczyli w próbach. 

Jako podkład muzyczny do przedstawienia posłużyły nam utwory Antoniego Vivaldiego. Uczniowie 

z zamkniętymi oczami, w skupieniu wysłuchali części utworu „Cztery pory roku”- Zima, by później 

narysować to, co sobie wyobrażali podczas słuchania. Przy okazji zapoznałam uczniów z sylwetką 

kompozytora. 

Wystawiliśmy łącznie siedem przedstawień dla klas I-III, przedszkola, dyrekcji, nauczycieli                    

i pracowników szkoły.  

Każde przedstawienie kończyło się gromkimi oklaskami i licznymi pochwałami,                         

co utwierdzało nas w przekonaniu, że widzom się podobało. Taka reakcja uczestników przedstawień  

zachęca nas do kontynuowania „Zabawy w teatr”. 
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Karnawał nie ominął świetlicy – zorganizowaliśmy własny mini balik . 

 

Joanna Grobelna 
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Koncert zimowy 

 

  

 Dnia 15 lutego 2015 roku w Centrum Sportowo Kulturalnym w Pępowie odbył się  

KONCERT ZIMOWY. Uczniowie klas drugich szkoły podstawowej zaprezentowali piękną 

piosenkę pt. ,,Jedzie Pani Zima” przy akompaniamencie drewnianych instrumentów perkusyjnych. 

 

 

 

 

 

 

Arleta Sierszulska 
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