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Z kroniki przedszkolnej  
 

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GRUPIE ŻABEK 

 

23 stycznia 2020r. w grupie "Żabki" odbył się Dzień Babci i Dziadka. Na ten szczególny dzień 

przedszkolaki wraz z wychowawcą przygotowały program artystyczny. Dzieci z ogromną 

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 ogromną przyjemność. Na twarzach gości można było zobaczyć 

uśmiech i wzruszenie. Często też pojawiały się łzy radości na widok występującego wnuka.  

Po występie nadszedł czas rozdania laurek i upominków dla Babci i Dziadka. Zanim jednak zostały 

wręczone upominki, wnuki serdecznie, bardzo głośno i z przytupem zaśpiewały głośne 100 lat!  

Dopiero wtedy laurki i upominki dotarły do gości razem z uściskami i życzeniami. Po części 

oficjalnej nadszedł czas na „zaangażowanie” Babć i Dziadków. Dziadkowie ogromną radością brali 

udział w zabawie. 

 

 

Anita Basty- Nowak 
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„ JEST TAKI JEDEN DZIEŃ W ROKU…TO ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA” 

 

Na ten szczególny dzień przedszkolaki wraz z wychowawczyniami przygotowały program 

artystyczny. Dzieci z ogromną 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 ogromną 

przyjemność. Na twarzach gości można było zobaczyć uśmiech i wzruszenie. Często też pojawiały się 

łzy radości na widok występującego wnuka. Po występie nadszedł czas rozdania laurek i upominków 

dla Babci i Dziadka. Zanim jednak zostały wręczone upominki, wnuki serdecznie, bardzo głośno  

i z przytupem zaśpiewały głośne 100 lat! Dopiero wtedy laurki i upominki dotarły do gości razem  

z uściskami i życzeniami. Po części oficjalnej nadszedł czas na „zaangażowanie” Babć i Dziadków  

do wspólnej zabawy.  

 

Jolanta Urbańska 
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BAL PRZEBIERAŃCÓW 

 

18.02.2020r. w przedszkolu odbył się BAL PRZEBIERAŃCÓW. Karnawał to miła tradycja 

przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale. Bal karnawałowy  

dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Taki bal jest atrakcją 

bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Dzieci przygotowały się do niego 

wykonując maski karnawałowe, pomagały w wykonywaniu dekoracji "serpentyn” oraz poznawały 

różne kroki taneczne, zarówno tańca nowoczesnego, jak i tradycyjnego. 18 lutego br. już od rana  

w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek,  

w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, 

piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana... Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. 

Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. 

  

 



Życie Szkoły. Nr 82  Cz.1. Styczeń  – luty 2020 

  

 

5 

       

 



Życie Szkoły. Nr 82  Cz.1. Styczeń  – luty 2020 

  

 

6 

 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PĄCZKI DO RĄCZKI W PRZEDSZKOLU 

 

„Pączki do rączki” to akcja charytatywna, która w naszym przedszkolu odbyła się 20 lutego 

2020r. Ze sprzedaży pączków ubierane pieniądze trafiły do trzech chłopców: 11-letniego Kamila,  

3-letniego Jasia oraz 5-miesięcznego Antka. Nasi przedszkolacy również włączyli się w akcję  

i z ogromnym apetytem zajadali się słodziutkimi pączusiami. 
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NOŻYCZKI, GRZEBYKI, KITKI I WARKOCZYKI 

 

25 lutego, „Jeżyki” i „Misie” udały się na wycieczkę do Salonu fryzjerskiego w Gębicach. 

Właścicielką „La Visage” jest mama przedszkolaka, Pani Joanna Niedziela. Dzieci zostały bardzo mile 

przyjęte przez mamę Nataszy. Pani fryzjerka zaprezentowała dzieciom profesjonalny sprzęt  

do stylizacji włosów oraz kosmetyki niezbędne do ich pielęgnacji. Z wielkim zaciekawieniem 

przedszkolaki oglądały palety z kolorowymi pasemkami i katalogi z ciekawymi fryzurami. Z dużą 

radością poddawały się drobnym zabiegom fryzjerskim. Sporo frajdy sprawiało chłopcom żelowanie 

włosów oraz lakierowanie kolorowym brokatem. Dziewczynki natomiast, chętnie dawały sobie wplatać 

kolorowe warkoczyki, prostować i karbować włosy. W trakcie trwania tych krótkich zabiegów 

fryzjerskich, dzieci słuchały opowiadania pani Joanny o jej pracy i odpowiedzialności za zabiegi, które 

wykonuje. Przedszkolaki zadawały mnóstwo pytań. Niestety, jak to zwykle bywa, wszystko, co dobre, 

szybko się kończy. Nasza wizyta w Salonie również. Dzieci wręczyły Podziękowanie oraz wiosenny 

kwiatek w doniczce. Dodatkowo, każdy „mały klient” otrzymał słodką niespodziankę. Wizyta  

w „La Visage” była świetną okazją do utrwalenia wiedzy na temat pracy fryzjera, którą dzieci zdobyły 

w przedszkolu. Z pewnością Salon fryzjerski będzie kojarzył im się z przyjemnymi chwilami 

odpoczynku i relaksu przed lustrem. Wrażenia, które dzieci wyniosły z wycieczki, na długo pozostaną 

w ich pamięci. 
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Elżbieta Andrzejewska, Jolanta Durczewska 
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Z życia klas I-III 
 

PORY ROKU 

 
Wystawę PÓR ROKU zapoczątkował udział w konkursie jesiennym pt.,,GANG 

SŁODZIAKÓW’’ organizowanym przez sieć sklepów ,,Biedronka’’. Z naszej szkoły kl.2b zdobyła 

wyróżnienie i otrzymała wspaniałe nagrody. Wielkie zaangażowanie dzieci z klas drugich, rodziców 

oraz pań spowodowało, że została zaprojektowana na drugim piętrze następna pora roku ,, Zima’’,  

a później ,,Wiosna’’. Celem tych wystaw było motywowanie uczniów do rozwijania wyobraźni, 

dostrzeganie cykliczności pór roku oraz przyswajania aktualnych nazw pór. Piękne scenografie cieszyły 

oczy całej społeczności szkolnej oraz rodziców przyprowadzających swoje pociech do szkoły. 

Wychowawczynie klas drugich serdecznie dziękują rodzicom i dzieciom za bardzo duże 

zaangażowanie się w przygotowaniu wystaw. 
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M. Tomczak, L. Machowska 
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IV PĘPOWSKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

Dnia 19.01.2020 r. uczniowie klas II wzięli udział w IV Pępowskim Przeglądzie Kolęd  

i Pastorałek, prezentując z dużym zaangażowaniem utwór "Leć, kolędo". Drugoklasiści zaprezentowali 

piękną choreografię, która była połączona z tańcem. Ponadto dzieci z klas drugich wykonały inne 

kolędy i pastorałki. Na koniec przeglądu mali artyści otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane  

przez GOK w Pępowie. Uwieńczeniem przeglądu było wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich 

wykonawców. 

 

 

Lidia Machowska, Maria Tomczak 
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KONIEC KARNAWAŁU 

 

Jak co roku dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej i sześciolatki z grupy ,,Jeżyki”  

i ,,Misie” wzięły udział w karnawałowej zabawie. Szkolny bal odbył się dnia 19 lutego 2020 roku.  

Była to ostatnia środa tegorocznego karnawału. W naszej chrześcijańskiej, wieloletniej tradycji jest to 

czas zimowych balów, spotkań i zabaw. Rozpoczyna się w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek 

przed Środą Popielcową, która oznacza początek Wielkiego Postu i czas przygotowań wielkanocnych. 

Wszyscy od dawna niecierpliwie czekali na moment rozpoczęcia balu, gdyż stwarza on jedną  

z nielicznych okazji, gdy ze zwykłego dziecka można przeobrazić się w wymarzoną postać ze świata 

baśni, snu, czy też ulubionej książki lub gry. Taki bal przebierańców jest atrakcyjną i bardzo lubianą 

przez dzieci formą rozrywki, dostarcza najmłodszym wielu pozytywnych przeżyć, szczerej radości  

i zadowolenia.  

Tak właśnie żegnaliśmy karnawał 2020 w naszej szkole! 
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Elżbieta Andrzejewska, Jolanta Durczewska 
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SYNAPSIK MEN 

 

Synapsik MEN to konkurs o charakterze ogólnopolskim, którego organizatorem  

jest wydawnictwo Synapsa. Stanowi on ciekawe uzupełnienie zajęć lekcyjnych. Jest cenną informacją 

zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników. 

Rozwiązywanie zadań konkursowych jest świetną okazją do utrwalania i poszerzania kompetencji  

z zakresu wielu szkolnych dziedzin. Uczniowie naszej szkoły z klas edukacji wczesnoszkolnej chętnie 

i licznie uczestniczyli już w X edycji tego konkursu. Łącznie do konkursowych zmagań przystąpiło  

51 dzieci z klas 1-3. 

Dnia 26.02.2020 r. odbył się krótki apel podsumowujący tegoroczną edycję Synapsika. 

Uczestnicy zostali pochwaleni za chęć podejmowania dodatkowych intelektualnych wyzwań. Pani 

Dyrektor Agata Milewska wręczyła wszystkim pamiątkowe dyplomy i zachęcała zebranych uczniów 

do kolejnych, licznych udziałów w  konkursach kształcących kreatywność i logiczne myślenie.  

Oto laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

klasy 1 

1 miejsce – Maja Jankowska z kl. 1a oraz Lena Otworowska z kl. 1a 

2 miejsce – Liliana Twardowska z kl. 1c 

3 miejsce – Kalina Stachowiak z kl. 1a oraz Katarzyna Wierzyk z kl. 1c 

 

klasy 2 

1 miejsce – Jakub Grzymisławski z kl. 2b 

2 miejsce – Mateusz Kuczyński z kl. 2b 

3 miejsce – Wojciech Gruchociak z kl. 2a 

klasy 3 

1 miejsce – Bartosz Stachowiak z kl. 3b 

2 miejsce – Ksawery Sipurzyński z kl. 3a 

3 miejsce – Sebastian Maćkowiak z kl. 3b. 

 

Zwycięzcy otrzymali interesujące nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki. 
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Małgorzata Andrzejewska, Arleta Sierszulska 
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DZIEŃ KOTA 

 

Światowy Dzień Kota to okazja, by pomóc kotom wolno żyjącym, podopiecznym schronisk  

i przytulisk dla kotów. Dlatego 17 lutego 2020r. uczniowie kl.1-3 obchodzili  

w salach lekcyjnych ,,Dzień Kota’’. Dzieci w tym dniu przyszły przebrane za kotka, przyniosły ze sobą 

pluszową maskotkę oraz wysłuchały baśni E. Szelburg-Zarembiny pt. "Kot w butach’’. Uczniowie 

wykonali prace plastyczne tematycznie związane z tym zwierzątkiem. Wszystkim dzień upłynął  

w ciepłej i miłej atmosferze.  

 

 

  

 

Wychowawczynie klas 1-3 

 
………………………………………..……………………………………………………………………………… 
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