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Z kroniki przedszkolnej  
 

ZIMOWE ZABAWY NA ŚNIEGU 

Zima zawitała za oknami naszego przedszkola, dlatego wraz z grupą "Motylków" 

postanowiliśmy wykorzystać zimową aurę. Dzieci z ogromną radością rzucały się nawzajem 

śnieżkami i wymyślały przeróżne zabawy na śniegu. Podczas naszego śnieżnego szaleństwa 

pamiętaliśmy także o ulepieniu bałwana. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 W ostatnim tygodniu stycznia mieliśmy zaszczyt gościć w naszym przedszkolu babcie 

oraz dziadków. Każda grupa przygotowała program artystyczny dla  zaproszonych gości. Maluchy 

pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Nie zabrakło też i różnych układów tanecznych.  

Po zakończonym występie każdy przedszkolak wręczył swojej babci lub dziadkowi laurkę  

oraz symboliczny kwiatek. Potem nadszedł czas na wspólne tańce. Wraz z dziadkami dzieci tańczyły 

i bawiły się przy muzyce, przypominając sobie takie zabawy jak”  labada”, „mam chusteczkę”   

czy też „pociąg”. Uśmiech na twarzy dziadków świadczył o udanej zabawie i miło spędzonym czasie. 

Występ artystyczny Żabek 
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Występ artystyczny Biedronek 
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Występ artystyczny Pszczółek 
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Występ artystyczny Motylków 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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ZABAWY  W  KARNAWALE 

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego 

okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często 

wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu 

przeżyć i radości. 

W dniu 20.02.2017r. w naszym przedszkolu przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pępowie 

odbył się bal karnawałowy. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. 

Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać 

wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana, ... nie 

sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. 

W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć 

indywidualnych. Następnie wszyscy uczestnicy balu przeszli do sali gimnastycznej, gdzie czekała  

na nas taneczna zabawa. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu pana Bartłomieja 

Wojciechowskiego, nauczyciela prowadzącego zajęcia umuzykalniające, który zachęcał wszystkich 

do tańca przygotowaną muzyką. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami 

w zabawach. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie 

znikał z twarzy. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DLA BABCI I DZIADKA 
 Rodzice i dzieci z oddziału przedszkolnego MISIE przygotowali wspaniałą uroczystość  

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niecodzienne spotkanie miało miejsce 25 stycznia 2017 roku  

w Siedlcu. Oprócz corocznych życzeń, wierszy i piosenek przygotowano dla  Gości dodatkowe 

atrakcje. Był to KĄCIK MEDYCZNY obsługiwany przez pielęgniarkę Panią Dorotę Kobierską,  

w którym Seniorzy mogli dokonać pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi. Wielką niespodzianką 

i radosną atrakcją okazała się LOTERIA FANTOWA zorganizowana przez Rodziców. Wszyscy 

Dziadkowie zostali obdarowani mniejszymi lub większymi upominkami. Doskonałą atmosferę 

i zabawę przy muzyce zapewnił DJ Ryszard Rogala. To niezwykłe przedsięwzięcie udało się 

zorganizować dzięki zaangażowaniu i kreatywności Rodziców oraz hojności lokalnych Sponsorów. 

Do grupy MISIOWYCH PRZYJACIÓŁ dołączyli: Cukiernia Jesiak, GS SCH Pępowo, Vica Sp. 

z o.o., P.H.T.U. Justyna Waszak, AUTOCENTRUM  MAŁECKI, firma H.U. Zenon Kaczmarek, 

pizzeria OLIMP, restauracja GOŚCINIEC Paweł Maciejewski, Państwo Maria i Jerzy Ptak, gabinet 

kosmetyczny KLEOPATRA Monika Hauza, STUDIO FRYZUR  Julia Matyla, P.P.H.U. Zakład 

Mięsny Marian Kaczmarek, studio urody BEUTY FACE Magdalena Pięta, ZAKŁAD 

INSTALACYJNY Bogdan Matyla, FIRMA MAŁECKI SP. Z O.O. Wszystkim serdecznie 

dziękujemy! 
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Arleta Sierszulska 
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MISIE NA BALU 
 

Karnawał to czas zabaw i spotkań towarzyskich przy wspólnym stole. Dzieci z grupy 

przedszkolnej MISIE podtrzymują długotrwałą tradycję karnawałowej zabawy. Dnia 21 lutego 2017 

roku wzięły  udział w szkolnym balu. Pierwsza część uroczystości odbyła się w sali na II piętrze, 

natomiast pląsy, zabawy i tańce przy świetnej muzyce zapewnił pan Bartek Wojciechowski. 

Dziękujemy! 
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Arleta Sierszulska 
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Z życia klas I-III 

FERIE Z KSIĄŻKĄ 
 

Wszyscy, którzy chcieli spędzić ferie zimowe aktywnie i ciekawie, spotkali się w Bibliotece 

Publicznej w Pępowie na zajęciach czytelniczych i manualnych. Kolejne spotkania odbyły się  

pod hasłami: Zima w książkach ,Czas na Walentynki  i Dzień kota. 
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Uczestnicy chętnie angażowali się w proponowane zadania i konkursy tematyczne  

oraz przygotowywali maski kota, laurki i obrazy zimowe. Zajęcia te były świetną okazją do integracji 

czytelników oraz  promocją czytania i biblioteki. 

Feryjne spotkania przy książce wpisały się na się na stałe w kalendarz zajęć pozaszkolnych. 

Nauczyciele bibliotekarze 

Bernadeta Kaźmierczak 

Ewa Fabisiak 

 
KONCERT W RYTMACH FLAMENCO 

 
W piątek, 20 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w koncercie muzycznym 

pt.„Świat muzyki flamenco” zorganizowanym przez Łódzkie Biuro Koncertowe WIRTUOZ. 

Kwartet muzyczny, który wystąpił w składzie: Agnieszka Izydorczyk – taniec, Michał Izydorczyk – 

gitara klasyczna, Jarosław Czajczyński – gitara klasyczna i Piotr Muszyński – instrumenty 

perkusyjne, wprowadził słuchaczy w rytm flamenco. 

Dzieci poznały najpierw historię flamenco. Dowiedziały się, że jest to zjawisko kulturowe, związane 

z folklorem andaluzyjskich Cyganów i obejmujące muzykę, śpiew, taniec, strój i zachowania.  

Jego tradycja pochodzi z Andaluzji (Hiszpania), i tam do dziś można oglądać jego wykonanie.  
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Artyści zaprezentowano również instrumenty muzyczne charakterystyczne dla tego rodzaju 

muzyki: gitarę flamenco i gitarę klasyczną. Rytm wybiją zarówno tańczący, jak i śpiewacy przez: 

uderzenia dłońmi (klaskanie), pstrykanie palcami, uderzenia otwartymi dłońmi o pudła, na których 

siedzą śpiewacy (tzw. cajón) i za pomocą kastanietów. Podczas koncertu wystąpiła tancerka, 

prezentując dynamiczny, pełen ekspresji taniec z kapeluszem, chustą i wachlarzami. Niewątpliwą 

wartością pokazu było włączanie uczniów do wspólnej zabawy. Nauka tańca, próba gry  

na instrumentach muzycznych oraz konkurs muzyczny „Jaka to melodia” wywoływały aplauz 

widowni. Miłym uzupełnieniem były drobne upominki w postaci naklejek. 

 

 

 

 

Alicja Olszak 
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BALIK KARNAWAŁOWY W NASZYCH OCZACH 

 
 Karnawał to cudowny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Dla dzieci bal 

karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Nasza klasa swój balik 

karnawałowy miała 21 lutego 2017 r. Przebrani w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiliśmy 

się w rytm muzyki. 

 Wspólna zabawa przysporzyła nam wiele radości, a to było głównym celem naszego balu. 

Niezliczone księżniczki, kowboje, królewny, policjanci, piłkarze oraz Batman ze Spidermanem  

a także inne postaci z kreskówek opanowały salę gimnastyczną. Na naszych twarzach malował się 

uśmiech, który nie znikał mimo zmęczenia tańcem. Było bardzo radośnie, kolorowo i zabawnie. 

Kiedy czas zabawy dobiegł końca z żalem opuszczaliśmy salę balową. Bal był wspaniałym pomysłem 

na spędzenie czasu w miłej atmosferze. 

Zuzanna Rokicka 

kl. 3 b 

 

21 lutego w szkole odbył się balik. Było bardzo kolorowo. Dzieci były poprzebierane  

za księżniczki, bałwanka, kotka, liska, piłkarzy i szkielet człowieka. Choć zabawa trwała  godzinę,  

to wszyscy byli bardzo zadowoleni. Braliśmy udział w różnych zabawach. Najbardziej podobał mi się 

„Pociąg”. Dzieci chętnie bawiły się przy „Kaczuszkach”. Dzień był bardzo udany. Już nie mogę się 

doczekać następnego balu. 

Weronika Przybył 

kl. 3 c 

 

 

We wtorek 21 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa, w której uczestniczyli 

uczniowie klas 0-III. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną 

wróżek, czarodziei, księżniczek, kowbojów, Spidermanów, Batmanów, biedronek, motylków, 

rycerzy, piratów, policjantów, strażaków i innych znanych bohaterów z bajek i kreskówek. 

Do wspólnej zabawy zachęcał DJ Bartek. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie 

i tańcom nie było końca. Tegoroczny bal karnawałowy był udany. 

Zofia Bzodek 

kl. 3 b 
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 Niedawno w klasach 0-III odbył się fantastyczny bal karnawałowy. Było na nim bardzo fajnie 

i wesoło. Wszystkie dzieci wcieliły się w różne postaci. Czułam się jak w świecie bajek. Najbardziej 

urzekła mnie postać Olafa z bajki „Kraina lodu”.  

Ten bal był bardzo udany, ponieważ wszyscy świetnie się bawili i tańczyli przy wspaniałej muzyce. 

Na długo zostanie on w mojej pamięci, gdyż był to ostatni bal, na którym byliśmy. 

 

Tatiana Kwiatkowska 

kl. 3 d 

 Dnia 21 lutego 2017 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla dzieci klas 0-III. 

W tym dniu dzieci przyszły w przebraniach. Wśród przebierańców dominowali: sportowcy, 

księżniczki, policjanci, wojskowi, super bohaterowie tacy jak, np. Superman, Spiderman czy Iroman. 

 Dzieci w przebraniach udały się na salę gimnastyczną i tam rozpoczęła się zabawa. Bawiliśmy 

się w rytm utworów, które wybierał pan Bartek. Były to m.in. „Kaczuszki”, „Ona tańczy dla mnie”  

i inne wesołe piosenki. Pan Bartek wywoływał na środek poszczególne grupy przebierańców.  

 Dzieci bardzo fajnie się bawiły i tańczyły. Myślę, że tegoroczny bal przebierańców można 

uznać za bardzo udany.  

 Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do zorganizowania baliku 

karnawałowego, a w szczególności panu Bartkowi Wojciechowskiemu, który czuwał nad oprawą 

muzyczną baliku i angażował nas w różne zabawy. 

Fabian Grzymisławski 

kl. 3 b 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć! 
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Wychowawczynie klas 

edukacji wczesnoszkolnej 
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MOJE RODZINNE DRZEWO 
 
 Uczniowie klasy II b omawiając temat „Nasi pradziadkowie” wykonali rodzinne drzewo 

genealogiczne. Z pomocą rodziców przyjrzeli się bliżej swojej rodzinie. Odszukali w rodzinnych 

albumach pra, pra dziadków i babcie. Na samych szczycie drzewa umieścili swoje zdjęcia, jako 

najmłodszych z pokolenia rodziny. Wykonane drzewa genealogiczne znalazły swoje miejsce  

na wystawie na korytarzu szkolnym. 

 

 
 

Violetta Rolnik 
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„TO LUBIĘ”- KÓŁKO PLASTYCZNE 

 

 
Na naszym kółku plastycznym nie ograniczamy się do jednej metody czy techniki plastycznej. 

Wręcz przeciwnie, staramy się próbować wszystkiego, tak, aby wszechstronnie się rozwijać. 

Wszystko, co nas otacza może stać się materiałem i inspiracją do pracy, do powstania dzieła, 

jedynego, niepowtarzalnego, dzieła wykonanego przez dziecko. Nigdy już drugie takie samo nie 

powstanie, nie można go skopiować, za każdym razem powstanie coś nowego, coś interesującego. 

Tematyka prac związana jest a bieżącymi wydarzeniami w trakcie roku kalendarzowego.  Z rąk 

uczniów powstały ekologiczne bałwanki ze ścinków papieru. Dzieci wykonały również piękne laurki 

dla Babć i Dziadków. Po feriach obchodziliśmy Światowy Dzień Kota i w związku z tym świętem 

zrobiliśmy kotki i dłuuugimi ogonkami, z którymi doskonale się potem bawiliśmy. 
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Opiekun koła: Alicja Olszak 
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JAK POWSTAJĄ KAKAO I CZEKOLADA ? 

 
 22 lutego br. w klasie 3b był słodkim dniem. W tym dniu uczniowie poznali historię  

i właściwości czekolady. Dowiedzieli się jaką drogę muszą przebyć ziarna kakaowca, aby trafić  

do sklepów i stać się słodkim przysmakiem. Chętnie porównywali smak i zapach kakao  

oraz czekolady. Czytali różne przepisy na ten słodki przysmak. Z zaciekawieniem obserwowali jak 

powstaje domowa czekolada. Na koniec mieli możliwość degustacji wafli z pyszną czekoladą.  

Było słodko  i czekoladowo. Palce lizać! 

 
Dziękuję pani Katarzynie Waleńskiej za przygotowanie wyśmienitej czekolady. 

Lidia Machowska 
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