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Z kroniki przedszkolnej 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

 W tym dniu przedszkolaki wzięły udział w bajkowym spotkaniu, podczas którego 

opowiadały o swoich ulubionych bajkowych postaciach. Międzynarodowy Dzień Postaci  

z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.  W tym 

dniu przypominamy bajki, które są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DZIEŃ JEŻA W PRZEDSZKOLU 

 

 

A w ogrodzie jeżyk śpi  

Zbudź się jeżu zbudź 

Lecz nie podam ręki Ci 

Bo mnie będziesz kłuć 

Chociaż na grzbiecie jeżyk kolce ma 

To każde z dzieci lubi go jak ja 

Mój jeżyku odwiedź nas 

Do przedszkola śpiesz 

Był już kotek gościem raz 

Może być i jeż 

 

 10 listopada jeże na całym świecie obchodzą swoje święto. To idealna okazja, żeby 

przypomnieć, jak bardzo pożyteczne to zwierzęta. Podczas zajęć przedszkolaki miały 

możliwość poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę dotyczącą sposobu życia jeży w ich 

naturalnym środowisku. Dzieci wesoło bawiły się i tańczyły przy muzyce i piosenkach o jeżach, 

wykonały nawet poranną jeżykową gimnastykę, nosząc na plecach jabłko-woreczek 

gimnastyczny. Wykonywały prace plastyczne przedstawiające „Jeża – kolczastego 

przyjaciela”.  Dzień ten upłynął przedszkolakom w miłej i radosnej atmosferze ☺. 
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„KTO TY JESTEŚ?.... POLAK MAŁY!...” 

 

12 listopada obchodziliśmy w przedszkolu uroczystość odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Było bardzo uroczyście. Dzień rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu 

edukacyjnego pt. „Polskie Symbole Narodowe ", który utrwalił dzieciom wiadomości na temat 

symboli narodowych i wydarzeń historycznych naszej Ojczyzny. Nie zabrakło również prac 

plastycznych oraz zabawy przy piosence „Jestem Polką i Polakiem”. Każdy przedszkolak 

przyjmując właściwą postawę „na baczność”, dumnie i głośno odśpiewał hymn Polski 

„Mazurek Dąbrowskiego”. Ten dzień przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, jak każdy 

prawdziwy patriota. 
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„ MAŁY MIŚ, ŚMIESZNY MIŚ…” 

 

25 listopada w przedszkolu swoje święto obchodziły misie. Duże, małe, grube, chude, 

brązowe i kolorowe. Niestety w tym roku, z powodu pandemii pluszowe misie „nie przybyły” 

do przedszkola. Mimo tego, że dzieci nie miały obok siebie swoich ukochanych pluszaków, 

przedszkolaki poznały historię święta, wysłuchały wiersza Z. Bronikowskiej pt. „Miś idzie do 

przedszkola”. Bawiły się przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, „Jadą, jadą misie”, wykonały 

misia z papieru kolorowego, malowały farbami obrazki z pluszowym bohaterem. Odbyła się 

również „ misiowa dyskoteka”. Na koniec dnia wszystkie dzieci otrzymały „Medal” i „Dyplom 

Przyjaciela Pluszowego Misia”☺.  
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„ ANDRZEJKOWE CZARY MARY…” 

 

30 listopada przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw 

andrzejkowych. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i konkursów, w których dzieci mogły 

poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło ustawiania paputków, przekłuwania 

serduszek z imionami, wróżenia za pomocą wirującej butelki, magicznych kolorów z wróżbą 

na przyszłość itp. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce.  

Ten magiczny dzień był okazją do zapoznania się z tradycją andrzejkową, radości  

oraz integracji grupy. 
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

25 listopada grupy 6-latków obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Dzieci poznały 

historię najsłynniejszych misiów oraz przedstawiły i opowiedziały o własnych pluszakach  

na podstawie fotografii. Każdy miś otrzymał od swojego właściciela laurkę z podziękowaniem 

za Jego obecność. Wyjątkowo hucznie spędziła ten dzień grupa Misiów, która także miała 

swoje święto ! 
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„ MIKOŁAJKI” 

 

 

„Gdy na góry lasy, biały śnieżek leci 

To Święty Mikołaj pośpiesza do dzieci… 

O dzieciach z przedszkola co roku pamięta, 

I zawsze przybywa w dniu swojego święta, 

Bo tutaj są grzeczni chłopcy i dziewczynki 

Każdy z nich dostanie słodkie upominki…” 

 

Mikołajki to szczególny dzień i długo wyczekiwany dla każdego dziecka. W tym 

szczególnym dniu dzieci ubrane na czerwono i w założonych mikołajkowych czapeczkach, 

wyczekiwały od samego ranka św. Mikołaja. Przedszkolaki powitały Gościa radosnym 

śpiewem. Po długiej pogawędce dzieci zaprezentowały w swoich grupach kolędy i tańce. 

Bardzo chętnie zapozowały też do wspólnego zdjęcia. Uwieńczeniem radosnego dnia był słodki 

upominek dla każdego chłopca i każdej dziewczynki. Drogi Mikołaju bardzo dziękujemy za 

słodkie upominki. ☺ ☺ ☺ 
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MIKOŁAJKI 

 

7 grudnia w grupach Jeżyków, Misiów i Zajączków świętowano Mikołajki – wyjątkowy 

dzień dla każdego dziecka. Wszystkie grupy z niecierpliwością wyczekiwały spotkania  

ze świętym Mikołajem, który pojawił się z uśmiechem na twarzy i drobnymi upominkami. 
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ŚWIĘTA W PRZEDSZKOLU 

 

 

 21 grudnia do przedszkola zawitał Gwiazdor, którego przyjście ucieszyło wszystkie 

dzieci. Przedszkolaki zatańczyły i zaśpiewały dla gościa. Za piękne występy Gwiazdor wręczył 

każdemu dziecku prezent. Długo wyczekiwana wizyta Miłego Gościa minęła w miłej i wesołej 

atmosferze i przyniosła wszystkim wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Przedszkolne 

występy zostały nagrane i udostępnione rodzicom za pośrednictwem strony internetowej 

szkoły. Dziękujemy bardzo rodzicom za pomoc przy zorganizowaniu świątecznych prezentów. 
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„ TO JUŻ PORA NA WIGILIĘ, TO JUŻ CZAS... '' 

 

 Świąteczne przygotowania dobiegły końca i 6-latki spędziły wspaniały, wigilijny 

dzień, pełen niespodzianek. Pojawił się u nas niezwykły gość – pan Ireneusz Chmielarczyk. 

Było kolędowanie przy akompaniamencie saksofonu połączone z lekcją muzyki, słuchanie 

opowieści wigilijnych oraz wizyta Świętego Mikołaja, który zostawił prezenty dla wszystkich 

dzieci. 

 

Jeżyki, Zajączki oraz Misie wraz z wychowawczyniami 

życzą wszystkim 

Zdrowych i spokojnych Świąt! 
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Z życia klas I-III 
 

RAZEM NA ŚWIĘTA 

Po raz kolejny szkoła w Pępowie przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Razem na Święta. Celem inicjatywy było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, 

budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych, jak również kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za drugą osobę. Z uwagi na stan epidemii, konieczne było podjęcie zadań 

pozwalających na zachowanie dystansu społecznego.  

W ramach akcji uczniowie klasy 2b zatelefonowali do osób starszych, samotnych  

oraz znanych z życia publicznego lokalnej społeczności, którym złożyli świąteczne życzenia 

oraz zaśpiewali kolędę. Pomysłodawczynią działania była Małgosia, uczennica naszej klasy. 

Drugoklasiści zatelefonowali między innymi do: byłego oraz obecnego włodarza gminy, księży 

naszej parafii, emerytowanych nauczycieli oraz samotnych osób z rodziny  

i sąsiedztwa. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, podczas którego warto się 

na chwilę zatrzymać, pomyśleć o innych i dzielić się radością. Zwykły gest życzliwości  

w postaci życzeń, zaśpiewania kolędy sprawił, że na twarzach rozmówców zagościł uśmiech. 

Dziękuję bardzo rodzicom, którzy pomogli mi i wspierali swoje pociechy podczas 

rozmowy telefonicznej oraz wspólnie z dziećmi zaśpiewali kolędy.  

Beata Kaczmarek 

 

 

 

RAZEM NA ŚWIĘTA 

 

Uczniowie klasy 2c również włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Razem na Święta. Najpierw w ramach zajęć rozwijających kreatywność każdy z nich (również 

wychowawczyni) wykonał własnoręcznie kartkę z życzeniami z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia. Następnie, podczas zajęć on-line przeprowadziliśmy losowanie, w wyniku 

którego każdy z nas dowiedział się do kogo wysyła kartkę. Wychowawczyni zaproponowała, 

by autorzy życzeń adresowali je do kolegi/koleżanki z klasy oraz ich rodzin.  

Radość z otrzymanej korespondencji była ogromna! 
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Alicja Olszak 
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NIEZAPOWIEDZIANA WIZYTA GWIAZDORA 

 

 We wtorek, 22 grudnia 2020r. z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 

uczniom klasy 2b złożył wizytę niezapowiedziany gość.  W związku z pandemią odwiedziny 

gwiazdora w tym roku były inne niż zwykle. Przybył on wraz ze swoimi pomocnikami  

i wychowawczynią panią Beatą Kaczmarek do domów dzieci. Starszy Pan z siwą brodą,  

z zachowaniem dystansu oraz reżimu sanitarnego,  witał milusińskich w progu domu, pytał czy 

byli grzeczni i wręczył upominek. Drugoklasiści z wielkim entuzjazmem i lekkim niepokojem 

przywitali gościa. W ramach podziękowań za niespodziewane przybycie niektórzy uczniowie 

śpiewali kolędy bądź recytowali wiersze. Korzystając z okazji wychowawczyni złożyła 

domownikom świąteczno – noworoczne życzenia. To pierwsze, od dwóch miesięcy, spotkanie 

w rzeczywistości ucieszyło zarówno dzieci, jak i nauczycielkę. Podarunek dla uczniów, których 

nie zastano w domu, przekazano na ręce domowników. 

Serdecznie dziękuję paniom Monice Jamroży, Paulinie Ficek, Kamili Waleńskiej  

za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu spotkania z gwiazdorem, a panu Krzysztofowi 

Koniecznemu za wcielenie się w jego rolę. 
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Beata Kaczmarek 
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CZYTAM Z KLASĄ 

 

Uczniowie klasy 2c zakończyli realizację I modułu międzynarodowego projektu 

edukacyjnego „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”. Pierwszy moduł projektu zatytułowany 

był „Mała chmurka w krainie drzew”. Książka, którą wybraliśmy jako lekturę to „Drzewo do 

samego nieba" Marii Terlikowskiej. Czytaliśmy ją wspólnie w klasie. Wspólnie 

przygotowaliśmy gazetkę, chmurkę Tosię, plastelinowe czytusie oraz drzewo czytelnicze, na 

którym pojawiły się kolorowe listki, a na nich tytuły i autorzy książek przeczytanych przez 

uczniów. Dzieci podczas omawiania lektury uzupełniały swoje lekturniki wykonując rysunki 

oraz wpisując informacje o bohaterach książki. Wykonaliśmy prace plastyczne, których 

motywem przewodnim były jesienne drzewa, rozwiązaliśmy quiz dotyczący lektury, 

poznaliśmy rodzaje drzew oraz oglądaliśmy zalecane filmy. Z okazji Światowego Dnia Drzewa 

przytulaliśmy i szeptaliśmy życzenia drzewom, które rosną wokół naszego boiska. Uczniowie 

bardzo chętnie podjęli pracę i z dużą ciekawością uczestniczyli z projekcie.  

Przed nami II moduł zimowy - ,,Mała chmurka w krainie śniegu". 
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Alicja Olszak 
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