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Z kroniki przedszkolnej 
 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA DZIEWCZYNEK 
 

 

 

8 marca w naszym przedszkolu wielki powód do radości miały wszystkie dziewczynki.  

Z okazji Dnia Kobiet mali dżentelmeni  złożyli życzenia oraz przygotowali dla swoich koleżanek 

upominki. Nie obyło się bez cukierków i kwiatów. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez 

calutki dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi mężczyźni, byli przemili, uczynni  

i sympatyczni. 

Wszystkim dziewczynkom, mamom i paniom dedykujemy wierszowane życzenia: 

 

 

"Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. 

I pierwszy promień bliskiej wiosny. 

Dzień bez kłopotów i bez trosk. 

Dużo radości. 

Dla mamy, Pani, dla dziewczynek, 

W domu, w przedszkolu, na wycieczce. 

Każdego dnia dobry uczynek - 

To jest od chłopców upominek" 

 

Zbigniew Jeżyna 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 

Do jesiennej akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY 

ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II  

W PĘPOWIE przystąpiły na początku października 2015r. Zajęcia w ramach Akcji XVI  „Z Janem 

Brzechwą o zdrowiu” realizowane były we wszystkich grupach przedszkolnych. 

Patronem akcji jesiennej był Jan Brzechwa. Poprzez analizę jego twórczości oraz organizację zabaw 

 i warsztatów, przekazano dzieciom praktyczną wiedzę na temat profilaktyki otyłości, która ostatnio 

stała się w Polsce poważnym problemem. Przedszkolaki dowiedziały  się również jak prawidłowo 

dbać o ząbki i co warto jeść aby były one zdrowe. Poza tym zachęcaliśmy dzieci do wybierania 

sezonowych warzyw i owoców, tak aby naturalnie wzmocnić odporność przed zimą. 

Po zakończonej akcji zdaliśmy sprawozdanie, w którym opisaliśmy nasze działania „krok po kroku”. 

Za realizację programu otrzymaliśmy certyfikat. 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOCNA PALMA” 

 

17 marca 2016r. wszystkie grupy przedszkolaków zgromadziły się w holu naszego 

przedszkola. Tam właśnie znajdowała się wystawa palm, które dzieci wykonywały wraz z rodzicami 

na konkurs wielkanocny. Na rozstrzygnięcie konkursu przybyła do nas Pani wicedyrektor Urszula 

Latuszek. Przyniesione prace były bardzo różnorodne, pomysłowo wykonane i zasługujące  

na pochwały. Przedszkolaki, które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrodę w postaci 

kolorowanki, jajka oraz pamiątkowego dyplomu. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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W KRAINIE KWIATÓW 

 

Realizując blok tematyczny – wiosenne hodowle grupa Pszczółek i Ślimaczków  udały się  

z wizytą do pobliskiej GALERII KWIATÓW w Pępowie. Pani florystka zaprezentowała dzieciom 

różne odmiany kwiatów ciętych i doniczkowych, żywych oraz sztucznych.  Uświadomiła też na czym 

polega praca w kwiaciarni i co można zakupić w kwiaciarni oprócz kwiatów. Dzieci były zachwycone 

pokazową lekcją oraz miła aparycją prowadzącej. Z wielką przyjemnością zapozowały do wspólnego 

zdjęcia. Pani florystka dała nam cebulkę hiacynta, którą mieliśmy się zaopiekować w przedszkolu. 

Z uśmiechami na twarzy wracaliśmy do przedszkola a w drodze powrotnej szukaliśmy 

w przydomowych ogródkach zwiastunów wiosny. 
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Anita Basty, Agata Norman 

 

WYCIECZKA DO SKLEPU ZIELARSKIEGO 

Dwie grupy przedszkolne: „Ślimaczki” i ,,Pszczółki" odwiedziły Sklep Zielarski. Dowiedziały 

się podczas tej wizyty co można kupić w sklepie zielarskim, a mianowicie zioła, leki, kosmetyki, 

ekologiczne przyprawy, kawy, herbaty, soki, miody. Dzieci dowiedziały się, że zioła mają 

zastosowanie w lecznictwie np. rumianek czy koper włoski podaje się w przypadku bólów brzucha, 

ale także do produkcji kosmetyków i w kuchni. Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty wręczyły 

podziękowania w zamian otrzymały słodki upominek. 

 Anita Basty, Agata Norman 

POWITANIE WIOSNY 

21 marca to jeden z tych dni w roku, na który dzieci w naszym przedszkolu czekają z wielką 

niecierpliwością. Udział w wiosennym korowodzie ulicami miasta, to dla każdego przedszkolaka 

wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród naszych przedszkolaków, wzbudziły już same 

przygotowania do pochodu. W wiosennym barwnym korowodzie,  z słomianą kukłą Marzanny  

oraz kolorową Wiosną wyszliśmy na ulice miasta, by wyrazić swą radość z przyjścia nowej pory 

roku. Idąc ulicami miasta dzieci śpiewały piosenki o wiośnie oraz szukały jej oznak w przyrodzie.  

I chociaż cieszymy się, że nadeszła wiosna, to za pewien czas znowu zatęsknimy za śniegiem  

i zabawami zimowymi. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

W okresie przedświątecznym przedszkolaki wykonywały różne prace plastyczne związane  

z świętami wielkanocnymi. Zrobiliśmy  między innymi wielkanocnego kurczaka i zajączka z rolek  

po papierze toaletowym oraz baranka, który został wyklejony z płatków kosmetycznych. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

 

ODWIEDZINY ZAJĄCZKA 

 

 Każdego roku, nasze przedszkole odwiedza zajączek wielkanocny. Przychodzi, a raczej kica  

z smakołykami. Od samego rana, wyruszyliśmy na wiosenny spacer, zostawiając przed budynkiem 

szkoły przystrojone koszyczki. Wracając do przedszkola każdy miał za zadanie odszukać własny. 

Choć zajączek sprytnie pochował koszyczki wszyscy odnaleźli swoje smakołyki. Radość dzieci  

nie miała granic. Do drzwi naszego przedszkola zawitał również Zajączek ufundowany przez Radę 

Rodziców. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

DZIEŃ PATRONA 

 

1 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona – Jana Pawła II. Nasi najmłodsi 

również brali czynny udział w tym uroczystym dniu. Przedszkolaki, aby upamiętnić osobę Jana Pawła 

II w ten wyjątkowy dzień udały się pochodem pod popiersie Jana Pawła II by zapalić znicze i uczcić 

chwilą modlitwy pamięć wybitnego Polaka. 

 

 

 

 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://parafia.rawa-maz.pl/wp-content/uploads/2015/10/jp21.jpg&imgrefurl=http://parafia.rawa-maz.pl/sw-jan-pawel-ii/&docid=fDXzb1IT_cghgM&tbnid=7AhzUOXHtHvP5M:&w=739&h=320&bih=651&biw=1366&ved=0ahUKEwj6-PHZuNzMAhXMPZoKHRWoDyMQMwhSKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

PSZCZELARZ W PRZEDSZKOLU 

 

Pewnego kwietniowego dnia, grupę Żabek odwiedził Pan Eugeniusz Chlebowski, który 

oprócz pracy zawodowej w naszej szkole zajmuje się prowadzeniem pasieki. Dzieci z wielką uwagą 

wysłuchały opowieści pszczelarza o życiu pszczół. Bardzo chętnie skosztowały też słodkiego miodu. 

 

Alicja Krzyżosiak 
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CZYSTE ŚRODOWISKO 

Jednym z priorytetowych zadań, jakie wpaja się młodym ludziom to dbanie o czystość 

środowiska a zarazem naszej planety. Przedszkolaki z grupy Biedronek i Żabek podczas bloku 

tematycznego o środowisku wykonały ciekawe prace plastyczne- ufoludki, wykorzystując różne 

materiały. 

 

 

Alicja Krzyżosiak, Jolanta Urbańska 
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Z życia klas I-III 
 

 

WITAJ WIOSNO! 

 

 
Po długiej zimie, wszystkie dzieci z utęsknieniem oczekiwały przyjścia wiosny. Każdego dnia 

obserwowały pogodę i przyrodę. Wiosna bowiem, wszystkim dzieciom kojarzy się z przylotem 

bocianów, śpiewem ptaków, kwitnieniem bazi i  pojawieniem się przebiśniegów i krokusów. 

Sygnałem zwiastującym nadejście wiosny jest zbliżający się dzień kalendarzowej wiosny, tj.21 

marca. W tym właśnie dniu uczniowie klas 1-3 postanowili na dobre pożegnać się z zimą i powitać 

wiosnę. Z pomocą pana woźnego, Marzanna została spalona a wiosna oficjalnie przywitana- 

wesołymi okrzykami i śpiewem. 
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Wychowawczynie klas I-III 

 

 

KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA 

W marcu nasi uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia.  

Test konkursowy był testem wielokrotnego wyboru i składał się z 26 pytań. Do każdego pytania 

przypisano 4 możliwości odpowiedzi od A do D. Ocenie podlegała każda odpowiedź (od A do D) do 

każdego pytania w teście tak, że za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 

punkt, a za błędnie zaznaczoną –1 punkt. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie 

maksymalnie mógł uzyskać +4 punkty, a minimalnie –4 punkty. Aby uniknąć ostatecznej ujemnej 

punktacji każdy z uczestników konkursu przystępując do testu otrzymał awansem 104 punkty (26 

pytań x 4 możliwości odpowiedzi). Uczeń, który błędnie zaznaczył każdą z możliwych odpowiedzi 

otrzymał 0 punktów, a jeśli wypełnił test bezbłędnie podwajał początkowo otrzymane punkty 

uzyskując maksymalną ilość punktów . Oto wyniki uczniów z poszczególnych poziomów: 
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Poziom 1 ( maksymalna ilość punktów 208) 

Imię i nazwisko: Suma punktów: Miejsce: 

Wiktoria Ratajewska 144 33 

Anna Olejniczak 140 35 

Kacper Twardowski 140 35 

Maja Roszak 130 40 

Oskar Okręt 126 42 

Poziom 2 (maksymalna ilość punktów 200) 

Imię i nazwisko: Suma punktów: Miejsce: 

Natalia Jankowska 116 43 

Maria Kukla 114 44 

Marcin Kończak 110 46 

Bartosz Linke 102 50 

Konstanty Grześkowiak 98 52 

Paulina Nowacka 98 52 

Fabian Grzymisławski 98 52 

Julia Kląskała 94 54 

Poziom 3 (maksymalnie do zdobycia 198) 

Imię  i nazwisko: Suma punktów: Miejsce: 

Wiktoria Hauza  138 36 

Anna Baranowska 124 38 

Nikola Hansel 116 42 

Zuzanna Regulska 114 43 

Miłosz Sierota 114 43 

Jakub Twardowski 104 48 

Aleksandra Gierlik 96 52 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłym roku! 

Wychowawczynie klas I-III 
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WIELKANOCNY ZAJĄCZEK 

Tradycyjnie już, tuż przed wielkanocą uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej odwiedza 

zajączek, aby obdarować ich słodkościami. Nie innaczej było również i tego roku. Zajączek wraz  

z uroczymi pomocnikami odwiedził wszystkie klasy w naszej szkole. Oprócz życzeń światecznych, 

podarował każedmu uczniowi czekoladę od Rady Rodziców. W młodszych klasach pojawił się drugi 

zajączek, który tym razem zostawił słodkie niespodzianki w koszyczkach, wywołując tym ogromną 

radość wśród dzieci. 

 

 

“Zajączki” ze słodkościami od Rady Rodziców  
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Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 

 

JAN PAWEŁII – NASZ PATRON 

Święto Patrona Szkoły to dla naszej społeczności szkolnej ważne wydarzenie. Możemy 

bowiem oddawaćć hołd naszemu wybitnemu rodakowi i wyrażać dumę z faktu, że jest Patronem 

naszej szkoły. Każde Święto Patrona jest inne, co nie znaczy, że mniej ciekawe. W tym roku 

uczniowie edukacji wczesnoszkolnej również uczcili Jego pamięć. Najpierw, w klasach, wysłuchali 

krótkich pogadanek o życiu Karola Wojtyły, oglądali albumy i fotografie związane z Jego osobą. 

Następnie uczniowie – wyposażeni w transparenty i chorągiewki w barwach papieskich- udali się pod 

popiersie  Jana Pawła II. Na miejscu zapalili znicze i uczcili chwilą modlitwy pamięć wybitnego 

Polaka. 

 

Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 
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Wychowawczynie klas I-III 
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W KOŚCIELE ŚW. JADWIGI 

 

W środę, 20 kwietnia 2016 r. uczniowie z klas 3 b i 3 c szkoły podstawowej odwiedzili 

pępowski kościół pod wezwaniem św. Jadwigi. Dzieci wysłuchały opowieści o patronce świątyni 

zamieszczonej w zbiorze "Religijne legendy Ziemi Gostyńskiej” autorstwa pana Alfreda Siamy. 

Piękno i niezwykłość architektury sakralnej trzecioklasiści podziwiali w towarzystwie siostry Jany, 

która okazała się świetnym przewodnikiem znającym sekrety i skarby naszego kościoła. Aby utrwalić 

wiedzę zdobytą podczas wycieczki dzieci skorzystały z informacji i ilustracji zawartych w książeczce 

"Historia pępowskiej świątyni w obrazkach” pod redakcją pani dyrektor Cyryli Krajki. Piękne obrazki 

do kolorowania wykonała dawna uczennica naszej szkoły - Małgorzata Myślińska. 

 Był również czas na gry i zabawy ruchowe na terenie rekreacyjnym przy kościele. 

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za to, że mogliśmy zwiedzić w tak ciekawej formie 

pępowski kościół - cenny zabytek architektury. 
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Ewa Motyla, Arleta Sierszulska 

 

 

PODZIĘKOWANIE 

 

Wychowawczynie oraz uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej serdecznie dziękują 

przedstawicielom FIRMY CARGILL za współpracę w ramach programu ,,Bezpieczna Szkoła. 

Bezpieczny Uczeń+”. Dnia 12.04.2016r. przedstawiciele firmy odwiedzili naszą szkołę podczas zajęć 

związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Wszystkie dzieci z klas I-III otrzymały 

kamizelki ostrzegawcze, długopisy oraz książeczki- kolorowanki utrwalające prawidłowe nawyki  

i postawy pozwalające zachować  zdrowie i bezpieczeństwo. 

 

Dziękujemy ! 
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Wychowawczynie klas I-III 
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WARSZTATY „ZACZAROWANY ŚWIAT WODY” 

Już po raz kolejny uczniowie klasy 3a wraz z wychowawcą Panią Izabelą Marszałek 

uczestniczyli w warsztatach ekologicznych organizowanych przez Biuro Senatora Mariana 

Poślednika. 

Tym razem zajęcia dotyczyły tematyki ochrony wód. Uczniowie podczas zajęć przemierzając 

ocean, dotarli na bezludną wyspę. Znaleźli tam kuferki z monetami, na których znajdowały się 

przedmioty które są dostępne na bezludnej wyspie. Okazało się, że do wielu rzeczy dostępu nie 

mamy, jednak podstawowej rzeczy, której brakowało to woda nadająca się do picia. Najmłodsi 

zrozumieli, że mimo iż wody w koło mają dostatek to woda słona nie nadaje się do picia, 

spożywamy tylko wodę słodka, której zasoby na Ziemi są ubogie. 

Przelewając, odlewając, mierząc dzieci mogły się przekonać ile, tak naprawdę jest wody  

do spożycia na świecie. Okazało się, że jest to bardzo niewielka ilość. Dzięki doświadczeniu 

najmłodsi już wiedzą, dlaczego tak ważne jest oszczędzanie wody –podkreśla Emilia Dąbrowicz 

prowadząca warsztaty.  

Po podróży na bezludna wyspę mali geniusze przenieśli się do swoich domów i starali się 

odpowiedzieć na pytanie skąd woda bierze się w naszych kranach. Czy musi daleką drogę 

pokonać? Skąd ją czerpiemy? I jak to się dzieje, że woda ta nadaje się do spożycia. Wykonując 

swój własny filtr do wody, dzieci mogły zobaczyć jak to się dzieje, że woda dociera do naszych 

domów już czysta. Uczniowie zobaczyli także co się dzieje z wodą gdy dodamy do niej 

detergenty i w jaki sposób tak zanieczyszczoną wodę oczyszcza się w oczyszczalni ścieków. 

Każdy z uczestników przypomniał sobie także na czym polega obieg wody w przyrodzie  

i zasady rozsądnego korzystania z wody w naszych domach. 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=kropla+wody&view=detailv2&&id=AFB319E41F6BA1D8C5E4D7CF31D3CB2E876D8A54&selectedIndex=2&ccid=wRt/BJoe&simid=608056018786651219&thid=OIP.Mc11b7f049a1e6c4f99f0603f97e3f315o0
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Izabela Marszałek 
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BIEG KATYŃSKI 

 

W tegorocznej edycji Biegu Katyńskiego udział wzięli również uczniowie klas 3b I 3c. 

 

 

EwaMatyla, ArletaSierszulska 

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

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Agata Norman, Alicja Olszak, Arleta Sierszulska 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół 

Cyryla Krajka 


