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Z kroniki przedszkolnej  
 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka to bardzo szczególny dzień, który sprawia wszystkim 

przedszkolakom ogromną radość i wywołuje uśmiechy na twarzach wszystkich. 

W tym wyjątkowym dniu do naszego przedszkola przybyli kochani dziadkowie i babcie. Każda 

grupa przedszkolaków przedstawiła swój program artystyczny, w którym pokazała swoje 

umiejętności muzyczne, taneczne oraz recytatorskie. Dumni dziadkowie i babcie  

ze wzruszeniem podziwiali występy swoich wnucząt, a przedszkolaki odważnie i bez tremy 

prezentowały swoje umiejętności. Dzieci dla swoich dziadków przygotowały prezenty, które 

goście otrzymali razem z życzeniami.  
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

Już po raz III na pępowskiej scenie wystąpili Przedszkolacy by wziąć udział  

w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Pępowie. Nie był to konkurs a przegląd, każde dziecko wykonujące kolędy lub utwory 

świąteczne otrzymywało upominki za występ. Przegląd rozpoczął się od występu Ślimaczków 

przygotowanych przez p. Martę Hudzińską. Dla wielu z nich był to sceniczny debitu, bowiem 

dzieci mają 3-4 latka. Druga przedszkolna grupa to, Motylki p. Hanny Wabińskiej, które 

wykonały kolędę Do szopy, hej pasterze oraz Świąteczne aniołki. Swój talent wokalny 

zaprezentowały Żabki p. Anity Basty – Nowak, w utworze Przylecieli aniołowie.  

W przeglądzie wzięły udział również dzieci sześcioletnie: z grupy Jeżyki wystąpili Mateusz 

Stelmaszyński z utworem Wśród nocnej ciszy, Jakub Ficek, który zaśpiewał Gdy święta są. 

Grupę Zajączków natomiast reprezentowały dziewczynki: Julia Chlebowska z utworem 

Maleńka miłość, Anna Krzyżosiak i Maja Jankowska, które zaśpiewały Kolędowy czas, Anita 

Pazoła zaprezentowała piosenkę Choinko piękna jak las a Nicola Sobańska zaśpiewała  

Tupu, tup po śniegu  

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za kibicowanie i wspieranie występujących. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich 
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DLA NAJDROŻSZEJ BABCI, DLA KOCHANEGO DZIADKA 

 

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością  

i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci sześcioletnie z grupy Zajączki gościły swoje Babcie oraz 

Dziadków na uroczystości z tej okazji ich święta. Ponieważ święta te przypadły w tym roku w 

trakcie ferii zimowych, spotkanie odbyło się nieco później, bo pierwszego lutego. Licznie 

przybyli: Babcie i Dziadkowie, mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich 

przygotowanym programie artystycznym. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, 

które przygotowały specjalnie z tej okazji. Na dużej scenie Gminnego Ośrodka Kultury,  

w wyjątkowej atmosferze, wnuczęta wspaniale wystąpiły przed bliskimi. Następnie 

przedszkolaki zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez 

Rodziców, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek i po raz kolejny 

podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie. Zwieńczeniem uroczystości była sesja 

fotograficzna z Babcią i Dziadkiem, której autorem był p. Michał Knuła. 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom zaangażowanym w organizację uroczystości. 
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Alicja Olszak 

zdjęcia: Michał Knuła 

 

 

 

 

 

 

ZIMOWE ZABAWY 

Tegoroczna zima płata nam figle, raz jest ciepło, a raz mroźno. Korzystając z jej uroku 

postanowiliśmy pobawić się na śniegu w naszym przedszkolnym ogrodzie. Dzieci oddały się 

zimowemu szaleństwu, jeżdżąc na sankach, rzucając śnieżkami do siebie, a także "atakując" 

kulami śniegowymi swoje panie (oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa). Pogoda była 

trochę mroźna, ale nikomu to nie przeszkadzało, bo dzieci wiedzą, że zabawy  

na świeżym powietrzu to świetna rozrywka. Z czerwonymi noskami i z uśmiechem wróciliśmy 

do przedszkola na ciepły posiłek. Było mroźnie, ale wesoło i radośnie. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

HERBATKA DLA BABCI I DZIADKA 

 

Takie hasło towarzyszyło miłemu spotkaniu dzieci z grupy Jeżyki z ich ukochanymi 

dziadkami. Miało ono miejsce 1 lutego 2019r. w karczmie Chocieszewice, dzięki uprzejmości 

państwa Rybakowskich, dziadków Małgosi. Licznie przybyłych gości powitała 

wychowawczyni Beata Kaczmarek.  

Potem głos zabrały dzieci i przedstawiły program artystyczny. Wspaniała publiczność 

podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze  

i radośnie śpiewały piosenki. Po odśpiewaniu Sto lat sześciolatki wręczyły babciom  

i dziadkom własnoręcznie wykonane filiżanki na spodeczkach z herbatą. Potem przyszedł czas 

na poczęstunek, który przygotowały mamy. 

Kolejnym punktem programu była wspólna zabawa wnuków i dziadków prowadzona 

przez animatorkę panią Agnieszkę Waleńską. To było niezwykłe popołudnie; pełne 

uśmiechów, wzruszeń, wspomnień i radości… 

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy długich lat życia i dumy 

ze swoich wnuków. 
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Beata Kaczmarek 

NIECH ŻYJE BAL!!! 

Jak co roku w karnawale w naszym przedszkolu odbył się oczekiwany przez dzieci  

„Bal Przebierańców”. Na balu obok księżniczek, wróżek, rycerzy, policjantów, strażaków, 

ratowników medycznych, muszkieterów, piratów czy żołnierzy - komandosów, pojawiły się 

postaci z ulubionych bajek Czerwony Kapturek, Syrenka, Kot w Butach. Na tę wyjątkową 

okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja – pana Bartka, który zachęcał wszystkich 

do tańca przygotowaną muzyką. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce – przy 

rytmach wesołej muzyki, były one przeplatane zabawami i konkursami. Oczywiście znalazło 

się również coś dla spragnionych i zmęczonych - chwila relaksu przy wspólnym poczęstunku. 

Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi 

przeżyciami. 

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie pięknych balowych strojów oraz słodkiego 

poczęstunku. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

SPEKTAKL TEATRALNY „ZOŚKA, PIRACI I WIELKA DRAKA” 

Dnia 13.02.2019r. "Żabki" i "Pszczółki" pojechały do Kina "Szarotka" w Krobi  

na przedstawienie teatralne pt. ,,Zośka, Piraci i wielka draka". To klasyczna historia o piratach 

pokazana w nieklasyczny sposób. Zosia bardzo pragnie zostać piratką. Niestety nikt nie traktuje 

jej marzenia poważnie. Nawet jej brat razem ze swoimi kolegami wyśmiewa się z jej pomysłów. 

Chcąc udowodnić, że bycie piratem nie jest zarezerwowane tylko dla chłopców, Zosia wyrusza 

w piracką podróż. Jaka wyszła z tego draka - o tym dowiedziały się dzieci, towarzysząc Zosi    

w jej morskich przygodach i zmaganiach. Był to spektakl o sile marzeń i odwadze w ich 

realizacji. Pokazywał, że warto wierzyć w siebie i spełniać nawet najśmielsze marzenia - jeśli 

jest się odważnym i wytrwałym, wtedy wszystko jest możliwe. Chcieć znaczy móc i to naszym 

młodym widzom pokazała Zośka. Bohaterowie uczyli też otwartości i tolerancji a zakończenie 

przedstawienia pokazało, że „chłopięce” zabawy nie są zarezerwowane wyłącznie  

dla chłopców - dziewczyny też mogą bawić się samochodami i chodzić po drzewach.  

A co najważniejsze – mogą być prawdziwymi Piratkami! 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

SPOTKANIE Z PAWŁEM SKÓRĄ 

14 lutego 2019r. nasze przedszkole odwiedził Mistrz Świata, Europy i Polski  

w dyscyplinie freestyle football Paweł Skóra, który zaprezentował swoje umiejętności przed 

liczną publicznością. Dzieci uważnie obserwowały żonglerskie triki, a także same 

uczestniczyły w zabawach z piłką. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie. 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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SZEŚCIOLATKI EKSPERYMENTUJĄ!!! 

Podczas cyklu zajęć „W dawnych czasach” dzieci sześcioletnie szczególnie 

zainteresowały się zagadnieniem erupcji wulkanu. Dzieci stawiały mnóstwo pytań: Co to są 

wulkany? Jak powstają ? Dlaczego wybuchają? … Oglądaliśmy również prezentację, z której 

dowiedzieliśmy się ciekawych informacji na temat wulkanów, miejsc i przyczyn ich 

powstawania, kiedy wybuchają i co z nich się wydobywa. Zainspirowało to nas do zrobienia 

naszego wulkanu. Zaczęliśmy od wykonania stożka obłożonego papierem w środek którego 

włożyliśmy słoik. Następnie przygotowaliśmy: ocet, sodę, farbę, wodę oraz płyn do naczyń. 

Dzieci wymieszały ocet z farbą, następnie połączyły sodę z wodą oraz płynem do naczyń  

i wlaliśmy tę mieszankę do słoika. Do „wybuchu” doszło kiedy do mieszanki z sodą dzieci 

wlały ocet. Przez „krater” zaczęła wydobywać się piana, nasza lawa, która zalała niemal całą 

tacę. Eksperyment powiódł się! Zrobienie domowego wulkanu nie nastręcza żadnych trudności 

a jest naprawdę efektowne! Była to również okazja do przybliżenia dzieciom zawodu laboranta 

oraz nazw przyrządów, które wykorzystuje on w swej codziennej pracy. 
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Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich 

 

ZAJĄCZKI U FRYZJERA 

W związku z omawianą tematyką dzieci 6- letnie z grupy Zajączki odwiedziły salon fryzjerski, 

aby przyjrzeć się z bliska pracy fryzjerki. Przedszkolaki wraz z wychowawczynią i p. Marzanną 

Galeją udały się w piątkowe przedpołudnie do salonu Studio Fryzur Julia Matyla. Panie 

przyjęły dzieci bardzo serdecznie i chętnie opowiedziały o swojej pracy. Pokazały urządzenia 

i przybory służące do pielęgnacji i stylizacji włosów, odpowiedziały wyczerpująco na 

wszystkie pytania zadane przez przedszkolaków. Chłopcy i dziewczynki  

z zaciekawieniem oglądali paletę z kolorowymi pasemkami włosów, duże pojemniki  

z szamponami i odżywkami i inne środki ułatwiające czesanie. Mieli również możliwość 

podglądania sposobu mieszania farby do koloryzacji włosów. Na koniec wizyty panie fryzjerki 

wyczarowały na głowach przedszkolaków przepiękne fryzury. Wycieczka do salonu 

fryzjerskiego była świetną okazją do utrwalenia wiadomości na temat pracy fryzjera, które 

dzieci zdobyły w przedszkolu. 

Dziękujemy serdecznie pani Julii Matyli za ciekawą lekcję i miłe przyjęcie.  
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Alicja Olszak 
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Z życia klas I-III 
 

BAJKA O LEPRIKONIE 

 Dnia 8 lutego 2019 roku uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli  

w koncercie muzycznym  przygotowanym  przez Łódzkie Biuro Koncertowe ,,Wirtuoz”. Tym 

razem było to spotkanie z muzyką celtycką, wspaniale zaprezentowaną przez członków zespołu 

,,Celtic Trio”.  

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 77.   Cz.1. Styczeń – luty  2019 

 

22 
 

Artyści dla małych odbiorców przygotowali bajkę muzyczną o legendarnym irlandzkim 

skrzacie Leprikonie. Dzieci w formie zagadek i zabawy poznawały charakterystyczne 

instrumenty, uczyły się ich nazw i zdobyły podstawową wiedzę o irlandzkiej muzyce ludowej. 

Miały okazję zaśpiewać wspólnie piosenkę celtycką, a nawet zatańczyć w kręgu  

z bohaterami bajki. Zespół ,,Celtic Trio” doskonale zaprezentował się na szkolnej scenie 

zarażając słuchaczy żywiołem i energią irlandzkiej muzyki i tańca. 

 

 Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 

 

NIEZWYKŁA LEKCJA PRZYRODY 

W piątek, 15.02.2019 roku odbyła się w naszej szkole nietypowa lekcja przyrody 

przeprowadzona przez przedstawiciela ,,EduEvent”. Wzięli w niej udział chętni uczniowie 

klas edukacji wczesnoszkolnej, było ich bardzo wielu. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się: 

-jak działa prawo Bernoulliego, 

-jakie właściwości mają hel, butan oraz wodór, 

-w jaki sposób zachować się w niebezpiecznych sytuacjach związanych z wyżej 

wymienionymi gazami, 

-jak wykorzystać nauki ścisłe, aby życie stało się łatwiejsze, 

-w jaki sposób samemu przeprowadzić niektóre z demonstrowanych eksperymentów. 
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Spotkanie było niezmiernie interesujące i emocjonujące. Momentami bywało groźnie ( huk, 

ogień), ale bezpiecznie i pouczająco. 

 

Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 
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DOBRE MANIERY W PIANOFORTE 

We wtorek ,12 lutego 2019 roku, uczniowie klasy 2a odwiedzili pępowską restaurację 

PianoForte. Okazją do wspólnego spotkania przy stole były zbliżające się Walentynki. Wizyta 

w restauracji została poprzedzona zajęciami zorganizowanymi wspólnie ze świetlicą szkolną, 

podczas których dzieci przypomniały sobie i utrwaliły zasady kulturalnego zachowania 

podczas wspólnych posiłków- ze szczególnym uwzględnieniem pobytu w restauracji. Było to 

kolejne spotkanie z serii ,,Jestem grzeczny i nie wstydzę się swojego zachowania” w ramach 

realizacji programu ,,Szkoła Dobrego Wychowania”. Uczniowie omawiali ,,Złote zasady” 

zawarte w książce ,,Dobre maniery czyli savoir- vivre dla dzieci” autorstwa Grażyny Herbst, 

odgrywali scenki dotyczące poszczególnych sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas pobytu 

w restauracji: przywitanie, zajmowanie miejsc, zamawianie posiłków, etykieta przy stole.  

Po solidnym przygotowaniu merytorycznym przyszedł czas na wykorzystanie zdobytej wiedzy 

w praktyce. Walentynkowa wizyta udała się doskonale. Właściciele PianoForte wspaniale 

przyjęli i ugościli drugoklasistów. Pani Joanna Matyla świetnie sprawdziła się jako osoba 

obsługująca grupę: przeprowadziła z dziećmi zabawę w zamawianie z menu, omawiała 

odpowiednie zachowanie, sposób zamawiania i podawania potraw. Pan Wojciech Matyla 

opowiedział krótko o zaletach i trudach pracy restauratora. 
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 Dzieci podziwiały estetyczne wnętrze, profesjonalną obsługę, degustowały podane 

dania. Było smacznie, grzecznie, wyjątkowo. Serdecznie dziękuję Państwu Matyla za miłe 

przyjęcie i niecodzienną lekcję dobrego wychowania. Podziękowania kieruję również w stronę 

mam: Pani Karoliny Małeckiej i Pani Małgorzaty Ptak -Matyla za pomoc logistyczną  

i finansowe wsparcie przy realizacji pomysłu uświetnienia tegorocznych Walentynek. 

Arleta Sierszulska 

 

BALIK KARNAWAŁOWY 

Dnia 20 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się balik karnawałowy dla uczniów  

z klas I – III oraz dzieci sześcioletnich. Sala gimnastyczna wypełnia się różnymi, kolorowymi 

postaciami z bajek i filmów. Dzieci prezentowały stroje księżniczek, wróżek, czarownic, 

piłkarzy, policjantów i piratów. W tym roku na baliku gościła animatorka pani Agnieszka 

Waleńska, która zachęciła wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Wspólne zabawy  

i konkursy z animatorką wprawiły dzieci w doskonały humor. Niezapomnianych wrażeń 

dostarczyły tańce z balonami. Uczniowie bawili się wesoło. Na twarzach tancerek i tancerzy 

malował się uśmiech. Kiedy czas dobiegł końca, z żalem opuszczali salę balową. 

 

 Grupa Zajączki 
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Grupa Jeżyki 

 

 Grupa Misie 
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klasa 1a 

 

klasa 1b 
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klasa 2a 

 

 

 

klasa 2b 
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klasa 3a 

Dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu pięknych strojów  dla dzieci. 

Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 

oraz wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich 

 

 

 

MALI  RATOWNICY 

22 lutego 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie, które poprowadzili studenci 

III roku ratownictwa medycznego z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu. Studenci (Zuzanna Adamska i Mateusz Andrzejewski) opowiedzieli naszym 

uczniom o pracy ratowników medycznych oraz przeszkolili ich w zakresie pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 
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 W pokazie brali udział uczniowie klas 1-3 oraz klasy 7 szkoły podstawowej. Przyszli 

ratownicy pokazali dzieciom, jak udzielić pomocy w różnych sytuacjach. Nauczyli, do czego 

służą numery ratunkowe. Ponadto ćwiczyli opatrywanie ran, postępowanie w zadławieniu, 

układanie w pozycji bezpiecznej oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo–oddechowej. 

Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem, chętnie włączali się w ćwiczenia. Zadawali 

mnóstwo pytań, a także sami popisali się dużą wiedzą. Za swoje zaangażowanie  otrzymali 

dyplomy MAŁYCH RATOWNIKÓW. 

 

Małgorzata Andrzejewska 
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

 

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona 

czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku przez bibliotekę święto, ma na celu 

zachęcenie uczniów klas pierwszych do korzystania ze zbiorów i częstego odwiedzania 

biblioteki. Przyjęcie uczniów w poczet czytelników  odbyło się dnia 27  i 28 lutego 2019 roku. 

Do biblioteki dzieci dotarły niezwykłym pociągiem. Wiersz Juliana Tuwima  

pt. „Lokomotywa” był inspiracją do pokonania drogi do celu. Pociąg zatrzymywał się  

„na stacjach”, na których pojawiali się bohaterowie bajek. Zadaniem pasażerów było 

odgadnięcie zagadki związanej z napotkaną postacią. Za prawidłowo udzieloną odpowiedź, 

uczniowie otrzymywali kartoniki z literami: A, R, O, B, W. Poprawnie ułożone hasło- 

„BRAWO” było przepustką wejścia do biblioteki. W drzwiach powitała ich wróżka, która 

zaprosiła do zwiedzania krainy książek.   Postacie bajkowe zaśpiewały piosenkę „Witajcie  

w naszej bajce” i zachęciły uczniów do wspólnej zabawy. W rolę postaci książkowych wcieliły 

się uczennice z klasy Vb, którym serdecznie dziękujemy. 
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Na spotkaniu nie zabrakło rozmów z uczniami o księgarniach, domowych bibliotekach  

i ulubionych książkach. Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Potrafili 

wymienić zalety książek oraz poznali zasady, jak należy się z nimi obchodzić. 
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Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przez uczniów przyrzeczenia. 

Uczniowie klasy pierwszej ślubowali, że będą kochać książki, korzystać z ich mądrości  

i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie 

na czytelnika dużą kolorową zakładką. 

 

 

 

Na pamiątkę tego wydarzenia  nasi nowi czytelnicy otrzymali książki pt. „Album czytelnika” 

oraz zakładki wykonane przez panie bibliotekarki. Zadowoleni uczniowie przystąpili  

do wypożyczania pierwszych książek ze szkolnej biblioteki. Wszystkim małym czytelnikom 

życzymy wspaniałych przygód w świecie książek.  

Bernadeta Kaźmierczak, Alina Nowacka 
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BĄDŹMY ŻYCZLIWI I KULTURALNI 

 

W czwartek, 28.02.2019 roku w naszej szkole po raz kolejny już odbyło się spotkanie 

związane z programem "Szkoła Dobrego Wychowania". Tym razem był to apel, którego motto 

brzmiało: "BĄDŹMY  ŻYCZLIWI I KULTURALNI". Uczestnikami wydarzenia byli 

uczniowie klas I-III. Podczas spotkania zrealizowany został kolejny punkt programu  

pod nazwą: "Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania 

zasad dobrego zachowania na co dzień". Było to ciekawe i pouczające przeżycie dla wszystkich 

uczestników. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wierszy związanych z dobrymi manierami, 

recytowanych przez uczennice klasy III a. Następnie poszczególne klasy prezentowały scenki 

sytuacyjne odnoszące się do treści wierszy. Po zaprezentowaniu scenek jury składające się z 

przedstawicieli publiczności oceniało, czy dane zachowanie było właściwe, czy też nie. 

Werdykt jury okazywany był poprzez podniesienie w górę uśmiechniętych lub smutnych 

buziek. Po ocenie publiczności głos zabierali eksperci do spraw dobrych manier. Komentowali 

oni wystąpienia poszczególnych klas. Ich przemowy były wartościowe i niewątpliwie zapadły 

w pamięć wielu uczestnikom wydarzenia.  
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Jako podsumowanie apelu wspólnie utworzyliśmy zbiór cech życzliwej i kulturalnej 

osoby. Ciekawym akcentem jaki pojawił się podczas spotkania był przerywnik muzyczny - 

"Rap o zasadach", którego refren brzmi: "Jeśli chcesz się bawić z nami, to graj zgodnie  

z zasadami". 

Sandra Lorek, Lidia Machowska, Arleta Sierszulska 
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