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Z kroniki przedszkolnej  
 
 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA NASZYCH KOCHANYCH MAM! 

25.05.2017r. oraz 26.05. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji dnia Mamy, 

podczas której grupy Pszczółek, Biedronek oraz Motylków zaprezentowały swój program taneczno -

wokalno-recytatorski. Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. 

Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Takie uroczystości w gronie 

rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom 

pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności. 
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 Agata Norman, Jolanta Urbańska, Hanna Wabińska 
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„ŚWIĘTO RODZINY” W GRUPIE ŻABEK 

Korzystając z okazji Dnia Mamy zbliżającego się Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca grupa „Żabek” 

wraz z rodzicami i wychowawcą A. Basty, 26 maja 2017r. uczestniczyła w PIKNIKU RODZINNYM. 

Podczas pikniku grupa przedszkolaków wystąpiła z programem artystycznym skierowanym dla 

Mamy i Taty, po występach przyszedł czas na posiłek. Nie zabrakło kiełbasek z grilla oraz słodkości. 

Największą niespodzianką dla najmłodszych okazała się wizyta klauna, który z balonów „czynił 

cuda”. Nie zabrakło malowania twarzy, wspólnego tańca oraz świetnej zabawy z bańkami. 
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Anita Basty 
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PIKNIK RODZINNY W SZEŚCIOLATKACH 

W PIKNIKU RODZINNYM zorganizowanym przez rodziców dzieci z grup przedszkolnych 

uczestniczyły dzieci z grupy ,,Misiów” oraz Jeżyków”. Przedszkolaki zaprosiły do wspólnej zabawy 

wesołym, interakcyjnym programem artystycznym. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla małych 

 i dużych gości. Zabawa trwała do wieczora i trudno było się rozstać. O wspaniałą muzykę i świetną 

atmosferę zadbał znany już nam DJ Ryszard Rogala, sporo pracy miała też malująca dziecięce buzie 

Ania. Było to bardzo radosne, niezwykle udane spotkanie w rodzinnym gronie. Podziwu godne 

okazały się talenty organizacyjne rodziców, a potem zaangażowanie we wspólną zabawę.  
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Aleksandra Pazoła, Arleta Sierszulska 
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„OD PRZEDSZKOLA DO …” 

28.05. 2017r. chętne dzieci przy pomocy nauczycielek grup wzięły udział w Gminnym 

Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie. 

Niedzielne występy cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie tylko dzięki bogatemu repertuarowi 

prezentujących się maluszków, ale też dopisującej pogodzie i dobrej lokalizacji. Dzieci śpiewały 

solowo i w grupach, a capella oraz do podkładów muzycznych, były także przebrane, przyozdobione 

w wianki czy przepaski. Jako pierwszy na scenie pojawił się trzylatek z grupy ,,Biedronki” pani Joli 

Urbańskiej. Dalej wystąpiły dzieci z grupy ,,Motylki” przygotowane przez panią Hanię Wabińską. 

Następnie na scenie zjawiło się sześć przedszkolaków z grupy ,,Żabek” pani Anity Basty, dalej 

jedenaście osób z grupy ,,Pszczółki” przygotowane przez panią Agatę Norman. Po tym 

zaprezentowały się dzieci ze Skoraszewic. Na koniec imprezy zaśpiewały i zatańczyły dzieci 

z pępowskiej zerówki przygotowane przez panią Olę Pazołę, panią Arletę Sierszulską i panią 

Marzannę Galeję. Wiele utworów wykonano w tematyce wiosenno-letniej. Pojawiło Schodząc  

ze sceny dzieci otrzymywały lody i napój oraz symboliczny upominek. 

 

Anita Basty, Hanna Wabińska, Agata Norman, Jolanta Urbańska    
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MADAGASKAR- MUSICALOWA PRZYGODA 

W przeddzień święta wszystkich dzieci (31.05.2017r).  przedszkolaki z grup ,,Misie”  

i ,,Jeżyki” wyruszyły na wycieczkę do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Główną atrakcją wyjazdu był 

spektakl ,,Madagaskar” - polska prapremiera przygotowana przez poznańskich artystów. Dzieci 

zachwyciła przepiękna oprawa muzyczna i choreograficzna przedstawienia. Dodatkowym atutem 

były liczne momenty interakcji pomiędzy widzem i aktorem, tańce i efekty specjalne pozostaną na 

długo w pamięci małych odbiorców sztuki. Magia wielkiej sceny udzieliła się wszystkim -,,Wrócimy 

tu za rok”- zgodnie stwierdziły dzieci. 
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Aleksandra Pazoła, Arleta Sierszulska 
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SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA 

01.06.2017r. wychowawczynie grup przedszkolnych, korzystając z pięknej pogody  

oraz dostępu do Orlika zorganizowały przedszkolakom dzień Dziecka na sportowo, przeprowadzając 

atrakcyjne zajęcia przy użyciu przyborów i dostępnego sprzętu sportowego. Ponadto, dzieci zostały 

obdarowane bańkami mydlanymi oraz słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Jeden  

z rodziców z grupy Pszczółek, pracujący w Drogerii Vica zorganizował dla wszystkich dzieci z tejże  

grupy maskotkę oraz  spotkanie z różowym zajączkiem. Następnego dnia mieliśmy okazję też spotkać 

się ze smerfami. Każde dziecko otrzymało niebieski balonik. Na pamiątkę zrobiono wspólne zdjęcie. 

 

 



Życie Szkoły. Nr 69.   Cz.1. Maj- czerwiec 2017 

  

14 

 

 



Życie Szkoły. Nr 69.   Cz.1. Maj- czerwiec 2017 

  

15 

 

 

Hanna Wabińska, Jolanta Urbańska, Anita Basty, Agata Norman 
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W SEGREGOLANDII 

6 czerwca 2017r. przedszkolaki z grup sześcioletnich uczestniczyły w zajęciach ekologicznych 

pt. "W Segregolandii Jak prawidłowo segregować odpady?" przeprowadzonych przez pracowników 

Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Po zajęciach teoretycznych i praktycznych 

dzieci otrzymały edukacyjne kolorowanki, ulotki dla rodziców oraz praktyczne pudełka z kredkami. 

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

w Poznaniu. 
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Aleksandra Pazoła, Arleta Sierszulska 
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„W POSZUKIWANIU BIAŁEGO NENUFARU” 

Dnia 09.06.2017r. dwie grupy przedszkolne "Motylki" i "Żabki" udały się na wycieczkę  

do Nenufar Club w Kościanie. Dzieci wzięły udział w programie "Z piratami dookoła świata  

w poszukiwaniu białego nenufaru", następnie udały się na obiad a tuż po nim świetnie bawiły się  

na placu zabaw w parku rekreacyjnym. Wszystkim dopisywały świetne humory. 
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Tego samego dnia 25 –dzieci z grupy Pszczółek oraz 22-dzieci z grupy Biedronek udały się 

również autokarem na wycieczkę do Nenufar Club. Po przywitaniu przez gospodarza placu,  udaliśmy 

się na przystań, gdzie czekali na nas animatorzy przebrani za postacie ze Świata Bajek. Następnie 

dzieci ubrane w kamizelki asekuracyjne płynęły dużą tratwą do „Świata Bajek”. Widziały wtedy 

różne miniatury wielkich budowli świata, które rozmieszczone są po całym parku Nenufar. 
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Hanna Wabińska, Jolanta Urbańska, Anita Basty, Agata Norman 
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DNI OTWARTE 

7 czerwca 2017r. o godz. 10.00 odbyły się dni otwarte w przedszkolu. Tego dnia zawitały  

do nas licznie dzieci, które już od września będą uczęszczać do przedszkola. Podczas dni otwartych 

nie zabrakło zabawy, wspólnych tańców i kolorowania. Każdy nowy przedszkolak wrócił do domu  

z balonem i kolorowym motylkiem. 

 

 

Hanna Wabińska, Anita Basty 
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NIECH ŻYJĄ WAKACJE! 

Na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 przedszkolaki z grupy Motylków, Biedronek, 

Żabek i Pszczółek zaprezentowały program artystyczny na którym pięknie recytowały wiersze, 

śpiewały piosenki i tańczyły. W przygotowanie uroczystości dzieci włożyły wiele pracy, a zaproszeni 

rodzice i Dyrekcja przedszkola docenili ich starania gromkimi brawami. Po zakończeniu części 

oficjalnej dzieci wraz z rodzicami udali się do przedszkolnych sal, gdzie na małych artystów czekały 

upominki, a także dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego. 
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Anita Basty, Agata Norman, Jolanta Wabińska, Hanna Wabińska 
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Z życia klas I-III 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYPOMINA – „PAMIĘTAJ, WYWIEŚ FLAGĘ!” 

 

Po raz kolejny obchodziliśmy w Polsce Dzień Flagi. Flaga jako jeden z symboli narodowych 

zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze. Jest widoczną oznaką pamięci  

i wdzięczności dla naszych przodków, którym zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą. 

Zachęcamy wszystkich do wywieszenia flagi narodowej- takie hasło dominowało w trakcie zajęć 

świetlicowych przeprowadzonych w ostatnich dniach kwietnia. 
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Arleta Adamek 

 

 

OLIMPUSEK 2017 

„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”.  
Platon 

 

W dniach 9 i 10 stycznia 72 uczniów klas I-III przystąpiło do sprawdzenia swojej wiedzy  

w ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpusek oraz Olimpusek z języka angielskiego. Wyniki testów 

dotarły do nas dopiero w maju. Organizatorzy serdecznie przepraszali za opóźnienie w opracowaniu 

wyników. Wynikało ono z niestandardowo dużej ilości kart ze skreśleniami, co spowodowało 

konieczność ręcznego poprawiania. Dzięki temu żadna karta nie została zdyskwalifikowana. Łącznie 

(z całej Polski) wzięło udział ponad 16 tysięcy uczniów w olimpiadzie Olimpusek oraz ponad 13 

tysięcy w olimpiadzie Olimpusek z języka angielskiego. 
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W naszej szkole oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 9 maja, 

podczas specjalnie zorganizowanego apelu. Z ogromną przyjemnością przekazaliśmy tytuł laureata  

za zajęcie 12 miejsca na ręce Magdaleny Wierzyk. Poza tym nagrodami zostali wyróżnieni 

uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów. Byli to: 

Olimpusek 

Klasa I - Adam Górski 

Klasy II - laureatka Magdalena Wierzyk, Angelika Sobańska, Maja Roszak 

Klasy III - Fabian Grzymisławski 

Olimpusek z języka angielskiego 

Klasa I - Iga Ratajczak, Amelia Piotrowiak  

Klasy II - Magdalena Wierzyk 

Klasy III - Fabian Grzymisławski, Zofia Wolniak 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
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Joanna Grobelna 

 

 

 

SPOTKANIE Z PIOTREM WITONIEM 

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” 

Wisława Szymborska 

 

W ramach XIV Ogólnopolskiego tygodnia bibliotek - panie bibliotekarki z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pępowie zorganizowały spotkanie z aktorem- Piotrem Witoniem. W spotkaniu 

uczestniczyli uczniowie klasy 2a i 2c z wychowawczyniami. 

Aktor przebrany za bajkową postać Pettsona, bohatera cyklu książek Svena Nordqvista, 

przeprowadził interaktywne zajęcia, które okazały się wspaniałą zabawą dla uczniów. Pan Witoń,  

w sposób bardzo ekspresyjny i niezwykle zabawny, czytał fragmenty książek o przygodach Findusa  
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i jego pana. Zabawy natomiast polegały na naśladowaniu odgłosów zwierząt gospodarskich, 

udawaniu nasionek, z których wyrastają rośliny itp. Dzieci bardzo chętnie wykonywały zadania  

i radziły sobie doskonale. Spotkanie zakończyło się przybiciem „piątki” i wspólnym zdjęciem. 

Serdecznie dziękujemy p. Marioli Szelągowskiej i p. Emilii Tworkowskiej za zorganizowanie  

i zaproszenie nas na tak interesujące spotkanie, które powinno zachęcić małych czytelników  

do odwiedzania biblioteki i sięgania po ciekawą książkę. 
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Beata Kaczmarek, Alicja Olszak 

 

 

 

WYCIECZKA SZKOLNA DO MILICZA 

  

Uczniowie klasy 1 a i 2 a we wtorek, 30 maja wyruszyli na wycieczkę do Milicza. Celem 

wyjazdu był Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny. Miejsce warte odwiedzenia ze względu  

na niekonwencjonalne programy edukacyjne dla różnych grup wiekowych, ciekawy wystrój  

i wyposażenie wnętrz, historyczny charakter budynku, w którym wiele lat mieściła się milicka 

fabryka bombek. Dzisiaj można tu podziwiać zjawiskową na skalę europejską ekspozycję ponad  

6 000 ozdób choinkowych.  W trakcie wycieczki dzieci uczestniczyły w programie edukacyjnym  

pt. ,,Jak obudzić zamek?” opartym na miejscowej legendzie. Był też czas na gry i zabawy  

oraz słodkie „co nieco” w kawiarni. 
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       Joanna Grobelna 

Alicja Olszak 
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STADION PEŁEN UŚMIECHU I ZABAWY 
 

1 czerwca-Dzień Dziecka to dzień radości i uśmiechu najmłodszych, to po prostu ich dzień. 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły obchodzili swoje święto na sportowo. Dzieci z entuzjazmem 

oddawały się zabawom i grom sportowym. Z dużym zaangażowaniem brały udział w grach 

zespołowych. Niektórzy na zielonej trawce, wśród stokrotek urządzili sobie „wesoły piknik”. 

W pogodnym i radosnym nastroju, z uśmiechem na twarzy wróciliśmy do szkoły. 
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Jolanta Durczewska 
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DZIEŃ DZIECKA W SALONIE FRYZJERSKIM 
 

„Kiedy śmieje się dziecko, 

śmieje się cały świat”. 

J. Korczak 

Uczniowie klasy 2c wraz z wychowawczynią zostali zaproszeni przez panią Julię Matylę, 

mamę Oliwiera do salonu fryzjerskiego. Na gości czekało dużo atrakcji: układanie fryzur, farbowanie 

włosów, z którego skorzystali nawet chłopcy, tatuaże, malowanie twarzy i paznokci. Drugoklasiści 

dostali słodką niespodziankę od szkolnej Rady Rodziców, klasowej Rady Rodziców  

i wychowawczyni. 

Zadowoleni, uśmiechnięci podziękowaliśmy pani Julii Matyli i jej współpracownicom  

za uatrakcyjnienie święta dzieci. Na zakończenia pobytu w salonie zrobiliśmy sobie wspólne, 

pamiątkowe zdjęcie. 
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    Beata Kaczmarek 

 

 

 

MATEMATYCZNE SUKCESY TRZECIOKLASISTÓW 

 

Dnia 6 czerwca br. drużyna z klas trzecich w składzie: Fabian Grzymisławski, Bartosz Linke, 

Kacper Maćkowiak wzięła udział w I Powiatowym Turnieju Matematycznym MAT - TUR, który 

odbył się w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach. 

Brało w nim udział 8 szkół z naszego powiatu. Uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu 

trudności zadania, wykazując się umiejętnościami matematycznymi oraz logicznym myśleniem. 

Naszą drużynę wspaniale dopingowała klasa III b. Konkurs był doskonałą okazją do świetnej zabawy. 

Na zakończenie odbyło się wręczenie dyplomów nagród. 

Serdecznie gratulujemy uczniom zdobycia tytułu "Najlepszej Drużyny Matematyki"  

i życzymy dalszych sukcesów! 
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Lidia Machowska 

Jolanta Durczewska 
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WYCIECZKA DO DELI PARKU 

 

Dnia 12 czerwca klasy trzecie wybrały się na wycieczkę do DELI PARKU 

w miejscowości Trzebaw-Rosnówko. Atrakcje Parku dały nam możliwość spędzenia dnia  

na świeżym powietrzu. Wycieczkę rozpoczęliśmy od niezwykłej podróży po najsłynniejszych 

miastach i budowlach świata. Mogliśmy też podziwiać prehistoryczne zwierzęta oraz gigantyczne 

owady. Krocząc wyznaczonymi ścieżkami spotkaliśmy zwierzęta domowe oraz alpaki. 

Dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek o ich upodobaniach i zwyczajach. Wzięliśmy udział  

w warsztatach kulinarnych „Wielkopolskie pieczenie.” Po krótkim wykładzie na temat naszych 

regionalnych ciast pod okiem cukiernika przygotowywaliśmy chruściki, które później z ogromnym 

apetytem zjedliśmy. Podczas ich smażenia mieliśmy chwilę, żeby pobawić się w sali zabaw, gdzie był 

między innymi basen z kulkami oraz ekrany edukacyjno – rozrywkowe. W czasie wolnym mogliśmy 

też korzystać z zewnętrznego placu zabaw,na którym czekały na nas zjeżdżalnie, huśtawki  

i dmuchańce. Do domów wracaliśmy zmęczeni ale pełni wrażeń.  
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Małgorzata Andrzejewska, Jolanta Durczewska 

Maria Tomczak, Lidia Machowska 
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CIEKAWA WYCIECZKA 

 

 Uczniowie klas II b i II c z wychowawczyniami 20.06.2017r. pojechali na wyczekiwaną 

wycieczkę na koniec roku szkolnego. Celem naszym było Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie  

w Uzarzewie. Mieści się ono w odnowionym XIX - wiecznym dworze i przylegającym do niego 

dużym parkiem. Zwiedziliśmy stajnię – wozownię, w której znajduje się ekspozycja przyrodnicza 

oraz kolekcja trofeów egzotycznych z 4 kontynentów. Fundatorem trofeów jest przedsiębiorca 

i myśliwy z Wielkopolski Adam Smorawiński. 

Następnie odbyły się zajęcia edukacyjne pt: „Zwierzęta w czterech porach roku”. Celem zajęć 

było poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku. Zapoznanie się z cyklem życia 

dzikich zwierząt i jego elementami – wysiadywanie jaj, narodzinami młodych i robieniem jesiennych 

zapasów. Na koniec pobytu w Uzarzewie udaliśmy się do parku, gdzie czekało na nas rozpalone 

ognisko, przy którym uczniowie smażyli kiełbaski ufundowane przez rodziców. 

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Mc Donald's w Kórniku.   

 Piękna i słoneczna pogoda pozwoliła cieszyć się udaną i ciekawą wycieczką. 
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Violetta Rolnik 

 

 

WAKACYJNY KODEKS POSTĘPOWANIA 

 

Zbliżają się wakacje – czas podróży, wypoczynku i zabawy. Postarajcie się, by spędzić ten 

czas zdrowo i bezpiecznie zgodnie z wakacyjnym kodeksem postępowania: 

1. Spędzaj czas pod opieką osób dorosłych: rodziców i opiekunów. Uważnie słuchaj ich rad 

 i przestróg. 

2. Nie otwieraj drzwi obcym, gdy w domu nie ma nikogo dorosłego. Nie informuj o tym, że rodziców 

nie ma w domu. 

3. Przestrzegaj przepisów dotyczących kąpieli oraz poruszania się po drogach, jezdniach i szlakach. 

4. Podczas podróży nie wychylaj się przez okno, nie wystawiaj rąk i nie wyrzucaj żadnych rzeczy  

z pojazdu. 

5. Spędzaj dużo czasu na powietrzu. Ubieraj się odpowiednio do pogody i temperatury. Stosuj kremy 

z filtrem. 

6. Jeśli przebywasz na wsi, nie baw się w pobliżu urządzeń rolniczych. Mogą je obsługiwać tylko 

dorośli. 

7. Do lasu wchodź tylko pod opieką dorosłych. Zachowaj ciszę. Nie rozpalaj ognisk. Nie płosz 

zwierząt ani ich nie dotykaj. Nie zrywaj nieznanych roślin i nie zbieraj żadnych grzybów. 
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8. W czasie swoich wędrówek nie niszcz przyrody. 

9. Nie wchodź bez opieki dorosłych do jaskiń, grot, starych budynków, studni. Nie spaceruj samotnie 

nad urwiskiem i nad wodą. O zauważonym niebezpieczeństwie informuj opiekunów. 

10. Nie ufaj osobom nieznajomym, które częstują cię słodyczami, zapraszają do domu, chcą cię 

podwieźć. Zawsze odmawiaj! 

 

 

Pamiętajcie! Udane wakacje są radosne, zdrowe i bezpieczne! 

 

 

 

 

Beata Kaczmarek 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

Zakończenie roku szkolnego to długo wyczekiwany przez wszystkich uczniów dzień.  

Po dziesięciu miesiącach nauki mogą rozpocząć upragnione wakacje. 

Tegoroczną oprawę artystyczną uroczystości zakończenia roku przez uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej przygotowali trzecioklasiści wraz z wychowawczyniami: Marią Tomczak, Lidią 

Machowską, Małgorzatą Andrzejewską i Jolantą Durczewską. 
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Pan Dyrektor Paweł Andrzejewski wygłosił przemówienie, w którym w szczególny sposób 

wyróżnił wzorowych uczniów z klas I-III a następnie wręczył im pamiątkowe dyplomy. 

Po ceremonii uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych na ostatnie przedwakacyjne 

spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa i w ten sposób oficjalnie 

rozpoczęli wakacje. 
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Alicja Olszak 
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