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Z kroniki przedszkolnej  
Akademia Zdrowego Przedszkolaka 

 Dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych brały udział już w kolejnej akcji Akademii 

Zdrowego Przedszkolaka. Tym razem była to „Podróż do Krainy Pełnej Zdrowia”. 

 W pierwszym tygodniu naszych zajęć dzieci zapoznały się z Piramidą Żywienia (część z nich 

przypomniała sobie tylko, gdyż poznały ją w roku ubiegłym). Omawialiśmy poszczególne piętra 

Piramidy i zasada ich ułożenia. Dzieci dowiedziały się również o szkodliwości słodyczy, które tak 

uwielbiają oraz czym można je zastąpić w codziennej diecie. Kolejny tydzień zajęć zatytułowany  

był „Ruch to zdrowie”. Przedszkolacy dowiedzieli się czemu służy aktywność ruchowa, jakie 

korzyści płyną z tego, że się gimnastykujemy. My gimnastykujemy się codziennie: na placu zabaw, 

na podwórku przedszkolnym a przy niesprzyjającej pogodzie – w salach. Higiena osobista  

to tematyka trzeciego tygodnia zajęć. Tym razem opowiadaliśmy sobie o higienie osobistej i jak 

istotną rolę pełni w zachowaniu dobrego zdrowia. Dzieci dowiedziały się, że tylko dbanie o swoje 

ciało, pozwoli im w pełni być zdrowym, uniknąć chorób, szczególnie zakaźnych i pasożytniczych. 

 W ostatnim tygodniu akcji rozmawialiśmy o tym, jak budować naszą odporność w oparciu  

o zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczną. 

Nasza wspólna praca została nagrodzona certyfikatem uczestnictwa w akcji. 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Święto Kobiet 

 

 Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet, zarówno tych dużych,  

jak i małych. W tym szczególnym dniu grupa chłopcy złożyli życzenia i wręczyli wszystkim 

koleżankom drobne upominki. Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu,  

to doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich 

najbliższych. Wszystkie kobietki, te małe i duże dziękują chłopcom za piękne życzenia. 

 Dziewczynki z grupy Ślimaczki
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Obdarowane Pszczółki 

 

 
  Biedroneczki 
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  Żabki 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 

Budujemy rakietę 

Dnia 10 marca grupa „Żabki” zajęła się tematem dotyczącym kosmosu, a następnie przystąpiła 

do zadania grupowego. Zadaniem dzieci było skonstruowanie rakiety z papieru.  

Było to bardzo interesujące przeżycie. Podczas zajęć każdy przedszkolak dowiedział się, że mieszka 

na błękitnej planecie – Ziemi, która krąży po orbicie dookoła Słońca. 

Alicja Krzyżosiak 
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Wiosna na parapecie 

 Oczekując na przyjście wiosny, „Ślimaczki” postanowiły założyć „zielony kącik” na parapecie 

naszej sali. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem sadziły cebulki i siały rzeżuchę, a każdego ranka  

z ochotą podlewały hodowane roślinki i zachwycały się tempem ich wzrostu. 

 

 

Alicja Olszak 
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Sadzimy cebulę 

 
Chociaż wiosny jeszcze wcale nie było widać, w Przedszkolu rozpoczęliśmy już pierwsze 

„prace ogrodnicze”. Wtorek, 24 marca, Dzieci z Grupy „Żabki” sadziły cebulę, najpierw jednak 

zapoznawały się z jej wyglądem: budową, kolorem, kształtem. Wszyscy wiedzieli, że krojąc ją można 

płakać. Niektórzy z Grupy „Żabki”, aby być zdrowym, w domu pili nawet syrop sporządzony z cebuli 

przez Mamę lub Tatę, i jak mówili: „był słodziutki”. 

 

 

Alicja Krzyżosiak 
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Dzień zielony w przedszkolu - powitanie wiosny 

 Przyjście nowej pory roku- wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, 

jak wielkie bogactwo niesie z sobą budząca się do życia przyroda. Nie zabrakło prac plastycznych 

dotyczących pierwszych zwiastunów: zarówno kwiatów, roślin jak również ptaków. Pani Wiosna 

zawitała do przedszkola. Dzieci śpiewały dla niej piosenki, rozwiązywały zagadki, a także 

przygotowały niespodzianki- jej portrety. Zgodnie z tradycją naszego przedszkola należało jeszcze 

pożegnać się ze złą zimą. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały kukły Marzanny z kolorowych gazet 

i bibułek. Tak przygotowani ruszyliśmy na powitanie wiosny. Barwny Korowód udał się ulicami 

Pępowa. Dzieci z wesołym śpiewem i kolorowymi kwiatkami wzbudzały zainteresowanie 

przechodniów. Wiosenne słońce rozświetlało roześmiane twarze dzieci. Po dotarciu na plac 

przedszkolny tradycyjnymi okrzykami „precz zimo zła”, wierszykami i piosenkami pożegnaliśmy 

zimę. Wszystkim zrobiło się milej i weselej. Witając nowa porę roku zorganizowałyśmy  

w przedszkolu „Dzień Zielony”. Dzień ten był okazją do tego, by uzmysłowić naszym milusińskim 

jak wiele korzyści czerpiemy z obcowania z naturą. Dzieci w tym dniu ubrane były w zielone stroje. 

Dzień ten był inny niż wszystkie. Dostarczył dzieciom wielu wrażeń. 

 

  
  Kolorowe Motylki 
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  Biedronki i ich Marzanny  

 
  Wiosenne Żabki 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„W krainie Króla Lwa” 

 27.03.15r. grupy starszaków: Biedronek, Ślimaczków i Pszczółek pojechały do Krotoszyna  

na musical pt. „W krainie Króla Lwa”. Przedszkolaki z zaciekawieniem śledziły przygody lwa i jego 

przyjaciół. Największy entuzjazm wywoływały piękne piosenki oraz kostiumy i maski, które 

podkreślały bajkowy charakter przedstawienia. Dzieci gromkimi brawami podziękowały aktorom  

za grę. Z niecierpliwością czekają na kolejne przedstawienie. 

Jolanta Urbańska 

 

Wiosenny koncert w przedszkolu 

 

 30.03.2015r. w naszym przedszkolu odbył się Wiosenny Koncert. Każda z grup 

przedszkolnych zaprezentowała przed pozostałymi dziećmi dwie piosenki wiosenno-świąteczne. 

Występy wszystkich oceniał nasz nauczyciel zajęć umuzykalniających- p. Bartłomiej Wojciechowski. 

Przyznał on każdej grupie I miejsce i tym samym każda z grup została nagrodzona dyplomem  

oraz gromkimi brawami. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Wielkanocne ozdoby 
 
  W okresie przedświątecznym przedszkolaki z ochotą zaangażowały się w tworzenie 

wielkanocnych dekoracji. Dzieci wykonywały ozdoby z różnorodnych materiałów, a efektem ich 

pracy były: wielkanocne pisanki, baranki i kurczaczki. Choć tworzenie niektórych ozdób nie było 

łatwe, dzieci uparcie zmagały się z ich wykonaniem. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 



Życie Szkoły. Nr 58 Cz.1. Marzec- kwiecień 2015 
  

17 

Odwiedziny Zajączka 

„Zające, zające, skakały po łące 

O Wielkanocy usłyszały 

do Przedszkola przykicały 

i razem z kurczątkami 

w koszyczku siedziały.” 

 

 

 

Jak to jest w przyjętych obyczajach i w oddziałach przedszkolnych w Pępowie zawitał 

zajączek. W tym roku były to nawet dwa zajączki! Pogoda nam nie dopisała, więc zajączki 

odwiedziły dzieci w salach.  Wszystkie dzieci cieszyły się z niespodzianek. Tradycja zajączka 

była i jest nadal żywa. Mała drobnostka w koszyczku czyni dużo radości. 

Dziękujemy zajączkom za słodycze i zapraszamy za rok  
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

 

Poznajemy pracę piekarza 

W marcu dzieci z oddziału Biedronek i Ślimaczków były na wycieczce w miejscowej piekarni 

GS. Podczas wycieczki miały możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia od środka. Słuchając 

informacji, zwiedziły magazyn, obserwowały urządzenia służące do produkcji pieczywa.  

Pani opowiedziała dzieciom o etapach powstawania chleba- od momentu przygotowania zakwasu, 

poprzez jego wypiek, po krojenie maszynką. 

Dziękujemy za możliwość zwiedzenia piekarni, poznania pracy piekarz i cukiernika.  

Na koniec dzieci podziękowały Pani, która nas oprowadzała wręczając jej kwiatek. W zamian zostały 

obdarowane słodkim poczęstunkiem.  

Było bardzo interesująco i pachnąco! 



Życie Szkoły. Nr 58 Cz.1. Marzec- kwiecień 2015 
  

20 

 

Alicja Olszak, Jolanta Urbańska 

Gramy na instrumentach 

 
Grupa „Żabek” zapoznała się z wyglądem i nazwami instrumentów muzycznych. Następnie 

każde dziecko otrzymało instrument, na którym zagrało wraz z podkładem muzycznym. 

 

Alicja Krzyżosiak 
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Święto Patrona 

 Dzieci z oddziałów przedszkolnych również obchodziły dzień patrona naszej szkoły –  

Jana Pawła II. Najpierw obejrzały krótką prezentację multimedialną o życiu i pontyfikacie naszego 

papieża połączoną z pogadanką. W ten sposób wychowawczynie przybliżyły przedszkolakom postać 

papieża, rodaka i świętego. Następnie dzieci bardzo chętnie pomalowały kolorowanki 

przedstawiające postać słynnego papieża- Polaka.  

Zwieńczeniem obchodów święta patrona był spacer pod popiersie Jana Pawła II znajdujące się 

przed naszym kościołem parafialnym. Tam zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy krótką modlitwę. 

Ksiądz proboszcz podziękował dzieciom za przybycie i obdarował każde z nich pamiątkowym 

obrazkiem z wizerunkiem Jana Pawła II. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Z życia klas I-III 

Posprzątajmy razem świat z Polcopperem 

 

Cała społeczność szkolna z wielkim zaangażowaniem przystępuje do akcji „Posprzątajmy 

razem świat z Polcopperem”, które polegają na zbiórce surowców wtórnych. Do tej pory odbyły się 

już 4 takie akcje. 

Akcje te mają na celu przede wszystkim przypomnieć dzieciom i młodzieży, jak w praktyce wygląda 

segregowanie odpadów i czemu to służy. 

 Do kontenerów ustawionych na boisku szkolnym zbieraliśmy: elektroodpady, złom, 

makulaturę, plastik, szkło, baterie, telefony i ładowarki oraz puszki aluminiowe. 

W ostatniej edycji zbiórki, która odbyła się w marcu pozyskaliśmy 400,00 zł.  Uzyskane ze zbiórek 

pieniądze wpłacane są na konto Rady Rodziców i zostają przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów 

szkolnych klasom, które zaangażowały się w zbiórkę. 

Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.  

Szczególne podziękowania dla pana Zbyszka Waleńskiego, za wkład pracy i pomoc  

w przeprowadzaniu akcji. 

 

 

        Agata Milewska  

        Izabela Marszałek  
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Zajączek w klasach pierwszych 

 

 
 

 

 
 

 

 

Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
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Pieśnią chwalmy Pana 
  

Pod takim tytułem uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Pępowie 10 kwietnia 2015roku 

obchodzili Dzień Patrona Szkoły – Jana Pawła II. 

Odświętnie ubrane dzieci, wychowawczynie, nauczyciele oraz Pani Dyrektor Urszula 

Latuszek zgromadzili się na sali gimnastycznej. Jak co roku, za przygotowanie montażu  

słowno – muzycznego odpowiedzialne są wychowawczynie klas III. W tym roku były to panie  

B. Kaczmarek i V. Rolnik z wychowankami. Uroczystość miała charakter koncertu. Uczniowie 

każdej klasy zaprezentowali pieśń o tematyce religijnej. Śpiew dzieci przeplatany był krótkimi 

prezentacjami informacji z życia Naszego Wielkiego Rodaka. Na zakończenie delegacja złożyła 

kwiaty i zapalone znicze w kąciku Patrona Szkoły, a Pani Dyrektor podziękowała wszystkim  

za zaangażowanie oraz właściwą postawę. Po wspólnym świętowaniu uczniowie udali się  

pod pomnik Jana Pawła II, który znajduje się przy pępowskim kościele. Wiosenna pogoda sprzyjała 

obchodom, a na twarzach dzieci gościł uśmiech. 

Patronat Ojca Świętego zobowiązuje całą społeczność szkolną do zgłębiania Jego nauki  

oraz godnego reprezentowania placówki. 
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Uczniowie klas pierwszych 

 
 

 
  Klasa 2 c 
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 Klasa 2 b 

 

 

 
Klasy 3a i 3b 
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Beata Kaczmarek 

Violetta Rolnik 

                                                              

 

Witamy w gronie czytelników! 

 

 

Kolejni uczniowie klas pierwszych (I a i I b) zostali czytelnikami szkolnej biblioteki. 

Uroczystość pasowania odbyła się 16 kwietnia. Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach 

wprowadzających w świat książki oraz obejrzeli krótką inscenizację bajkową w wykonaniu uczniów 

klasy III a. Następnie złożyli uroczystą przysięgę, że zawsze będę szanować książki. 

Na pamiątkę pierwszej wizyty w bibliotece, każdy mały czytelnik otrzymał książkę oraz zakładkę 

wykonaną przez panie bibliotekarki. 
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Nauczyciele bibliotekarze: 

      Ewa Fabisiak i Bernadeta Kaźmierczak 
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Powitanie wiosny 

  

 Uczniowie klas drugich powitali wiosnę podczas całodniowej wycieczki. Nie tylko podziwiali 

piękną, wiosenną pogodę. W związku ze zbliżającym się Dniem Teatru dzieci zagościły w Teatrze 

Muzycznym w Poznaniu. Bohaterka przedstawienia Pchła Szachrajka dostarczyła widowni wielu 

radosnych wrażeń. 

 

 
 

W drodze powrotnej uczniowie klas drugich odwiedzili muzeum samochodów zabytkowych 

rodziny Peda w Gostyniu. Jest to prywatne muzeum, a jego początki sięgają lat sześćdziesiątych XX 

wieku. Właściciele- panowie Jan i Maciej Peda wciąż wzbogacają swoją kolekcję, biorą udział  

w imprezach propagujących starą motoryzację, chętnie dzielą się własną pasją z innymi. Gostyńska 

wystawa zabytkowych samochodów jest imponująca, natomiast wiedza i zaangażowanie całej rodziny 

budzi podziw i szacunek. 
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Izabela Marszałek 

Ewa Matyla 

Arleta Sierszulska 

 



Życie Szkoły. Nr 58 Cz.1. Marzec- kwiecień 2015 
  

32 

Kółko ,,Mały Europejczyk’’ 

 
 

  W dniu 21.04.2015r. czternaścioro uczniów wzięło udział w spotkaniu edukacyjnym z cyklu 

,,W Europie mówimy różnymi językami’’. Zaproszonym gościem była pani Magdalena Kulińska, 

nauczycielka języka angielskiego, która opowiedziała dzieciom jak wygląda życie w Anglii. 

Zaprezentowała zabytki na tablicy interaktywnej, pokazała pieniądze funty i nauczyła dzieci krótkiej 

rymowanki w j. angielskim. Później wszyscy otrzymali kolorowankę ze słynnymi zabytkami 

Londynu. W miłej atmosferze zakończyły się zajęcia.  Członkowie Koła ,,Mały Europejczyk” wraz  

z opiekunkami dziękują pani Magdalenie Kulińskiej za przybycie oraz za przygotowanie 

interesujących i ciekawych zajęć. 

 

 

 

 
 

Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
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Ekologiczne bociany i zające 

 

Organizowane już po raz drugi przez Senatora RP Mariana Poślednika i Centrum Rozwoju 

Gminy Pępowo warsztaty ekologiczne cieszyły się niemałym zainteresowaniem. Dzieci z materiałów 

z recyklingu wykonywały ozdoby świąteczne, a przy okazji poznawały znaki ekologiczne. Najmłodsi 

poznali zaś Pana Flaszkę i … PETa. 

Warsztaty zostały podzielone na dwie tury. W pierwszej udział wzięli uczniowie II klasy 

Szkoły Podstawowej w Pępowie wraz z wychowawczynią Panią Izabelą Marszałek. Podczas tego 

spotkania dzieci dowiedziały się, w jaki sposób odczytywać ekologiczne znaki znajdujące się  

na opakowaniach. Dzieci poznały takie znaki jak „ opakowanie nadające się do recyklingu”, 

·produkty nietestowane na zwierzętach”, „ rolnictwo ekologiczne”. 

Dzięki wpajaniu od najmłodszych lat prawidłowych podstaw ekologicznych, mamy szansę, że 

wyrośnie nam społeczeństwo świadome tego, że nic nie jest nam dane na wieczność i jeśli  

nie zaczniemy dbać o nasze środowisko już teraz, czyniąc małe kroki podczas chociażby zakupów,  

to niedługo nie będzie czego chronić-mówi Emilia Dąbrowicz prowadząca warsztaty. 

Po części teoretycznej młodzi ekolodzy zabrali się do pracy. Postanowili pokazać, że można 

stworzyć świąteczne ozdoby bez kupowaniu nowych rzeczy. Dzieci wykonały ozdoby z produktów, 

które już raz zostały zużyte. Na przykład z kubeczków po jogurcie, z rolek po papierze toaletowym. 

Praca sprawiła wszystkim jak zwykle niemałą frajdę, gdyż każda ozdoba była wyjątkowa  

i indywidualna. 

W drugim spotkaniu uczestniczyły głównie przedszkolaki. Najmłodszych odwiedził Pan PET i Pan 

Flaszka (postacie z bajki), którzy wytłumaczyli co zrobić z naszymi odpadami problemowymi,  

czyli zużytym sprzętem elektronicznym, starą suszarką, pralką, bateriami, farbami itp.  

Dzieci z zainteresowaniem oglądały film, wychwytując najważniejsze informacje, po czym same 

musiały odpowiednio posegregować odpady i jak widać szło im to całkiem gładko. Bardzo się cieszę, 

że najmłodsi tak aktywnie uczestniczą w warsztatach. 

Następnie przedszkolaki zaczęły przygotowywać ozdoby świąteczne dla swoich rodziców. 

Największe zainteresowanie wzbudziły bociany, które dzięki dzieciom „przyleciały” już do Pępowa 

wskazując pierwsze oznaki wiosny. 
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Izabela Marszałek 
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Dziękujemy! 

 

"Pies jest jedynym zwierzęciem, które potrafi wyrazić zadowolenie lub śmiać się kręcąc  

lub wymachując ogonem”. 

Dziękujemy uczniom i rodzicom z klas I-III za aktywny udział w zbiórce karmy  

dla bezpańskich psów z Przytuliska w Krobi. Jak co roku mogłyśmy liczyć na czułe serduszka  

i dziecięcą wrażliwość. Dzięki Waszej ofiarności zebrałyśmy duże ilości suchej i mokrej karmy, ryżu, 

kaszy, makaronu. Całym przedsięwzięciem kierowały wychowawczynie klas II. Całość zbiórki 

przekazałyśmy opiekunce przytuliska Pani Longinie Pietrzak i pracującym tam uczniom – 

wolontariuszom. Kolejną zbiórkę planujemy w przyszłym roku. Zapraszamy do niej wszystkich 

miłośników zwierząt. 

 

 

 

Ewa Matyla 

Arleta Sierszulska 
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„Wesoła paczka” 

 

Rok 2015 rozpoczęliśmy tematem „Z nowym rokiem – nowym krokiem” i bezzwłocznie 

zaczęliśmy działać. Postanowiliśmy zmienić nazwę naszej świetlicy. W rezultacie ”burzy mózgów” 

wyłoniliśmy 10 faworyzowanych nazw. Następnie zorganizowaliśmy wybory, do których 

zaprosiliśmy nauczycieli, dyrekcję, pracowników szkoły – łącznie oddano 60 głosów. Uczniowie 

uczęszczający na świetlicę i opiekunowie również głosowali. Z ogromnym napięciem podliczano 

głosy i bezkonkurencyjnie wygrała nazwa „Wesoła paczka”. 

Na tym nie poprzestałam. Zorganizowałam, angażując wszystkich uczniów Zespołu Szkół  

w Pępowie, konkurs na logo świetlicy, mając na uwadze naszą nowo wybraną nazwę. Pan Dariusz 

Kałmuczak i wychowawcy skutecznie zachęcili uczniów do udziału w nim, gdyż spłynęło aż 178 

prac. Komisja nie miała łatwego zadania. Wygrała praca Natalii Jankowskiej - uczennicy klasy Ia 

Szkoły Podstawowej. Wręczenie dyplomu i nagrody odbyło się na uroczystym apelu z okazji Święta 

Patrona Szkoły. 

 

 
  Gratulujemy Natalii pomysłu i znakomitego wykonania pracy. 
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Komisja postanowiła wyróżnić dodatkowo 6 prac, których autorami byli: 

Paulina Nowacka kl Ia Szkoły Podstawowej 

Olga Chlebowska, kl Ic Szkoły Podstawowej 

Nadia Sudolska, kl IVb Szkoły Podstawowej 

Sara Nalazek, kl VI a Szkoły podstawowej 

Natalia Bzodek, kl IIIb Gimnazjum 

Anna Mehr, kl IIa Gimnazjum 

Dyplomy wraz z nagrodami wręczono w klasach przy gromkich brawach. 

Każda z prac zwróciła uwagę Komisji, dlatego systematycznie będziemy organizowali ich wystawy  

w holu na 2 piętrze Szkoły Podstawowej. 

 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 58 Cz.1. Marzec- kwiecień 2015 
  

38 

 

 
 Niezmiennie w świetlicy ćwiczymy nasze sprawności manualne. 
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Bardzo często gramy w gry planszowe, ucząc się współpracy i zdrowej rywalizacji, ćwicząc 

czytanie, pisanie, liczenie i myślenie logiczne. 

Znajdujemy też czas na dowolną zabawę, która rozwija wyobraźnię uczniów. 
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W słoneczne i ciepłe dni wychodzimy na boisko, plac zabaw. Spacerując na terenie szkoły 

uczymy się. Na przykład systematycznie obserwujemy gniazdko ptaka na jednym z drzew. 

 

 

 
  Każdego dnia poświęcamy czas na odrabianie lekcji. 

 

Joanna Grobelna 
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