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Z kroniki przedszkolnej  
 

 

„KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY…” 

 

8 listopada dumnie obchodziliśmy uroczystość odzyskania przez Polskę niepodległości. Było 

bardzo uroczyście, każdy przedszkolak miał przypięty kotylion, a na głowie założony wianek  

z kwiatów w barwach narodowych. Nie zabrakło również prac plastycznych oraz zabaw zabawy przy 

piosence „Jestem Polką i Polakiem”. Najmłodsi obejrzeli również film „Polskie Symbole Narodowe”, 

który utrwalił wiadomości na temat symboli narodowych i wydarzeń historycznych naszej Ojczyzny. 

O godzinie 11:11, dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, przedszkolaki odśpiewały 

też hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. 

Ten dzień przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, jak każdy prawdziwy patriota. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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MALI PATRIOCI 

„Drogie Jeżyki, kochane mamy, na Poranek Patriotyczny Was zapraszamy.” - tymi słowami 

przedszkolak, Wojtek Pawlicki, rozpoczął krótki montaż słowno-muzyczny w grupie Jeżyków, na 

który zostali zaproszeni przedstawiciele klasowej Rady Rodziców, by wspólnie z dziećmi świętować 

Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po krótkim programie artystycznym zakończonym 

piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem”, mama Kamila, pani Karolina Małecka przeczytała dzieciom 

legendę  „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz wspólnie z synem wyrecytowali wiersz Władysława Bełzy 

pt. „Katechizm polskiego dziecka”. Najwięcej emocji tego dnia wywołało biało-czerwone pudełko,  

z którego dzieci losowały ciekawe zagadki o Polsce. Mama Leonarda, pani Katarzyna Gruetzmacher, 

czytała dzieciom treść zagadek i sprawdzała poprawność odpowiedzi. Każdy przedszkolak mógł 

wykazać się wiedzą na temat swojej Ojczyzny. Wszyscy doskonale zdali egzamin z patriotyzmu.  

Na zakończenie, mama Wojtka, pani Agata Pawlicka, wręczając Jeżykom Dyplomiki Małego 

Patrioty, nie kryła zadowolenia z faktu, że tak małe dzieci już tak dużo wiedzą o Polsce i o swojej 

„Małej Ojczyźnie”. Dopełnieniem tego niezwykłego dnia było wykonanie przez dzieci podczas pracy 

grupowej flag Polski. Warto wspomnieć, że w dniu poprzedzającym uroczystości patriotyczne, 

przedszkolacy samodzielnie wykonali kotyliony, które zdobiły ich odświętny strój podczas szkolnych 

obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości. Dziękuję bardzo mamom za zaangażowanie  

i współpracę. Małym patriotom życzę, aby z każdym dniem pogłębiali swoją wiedzę o Polsce  

i jeszcze bardziej kochali swoją Ojczyznę. 
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Elżbieta Andrzejewska 
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NASZE PUPILE TEŻ CZASAMI CHORUJĄ 

 

 13 listopada br. grupa przedszkolna „Jeżyki” udała się na wycieczkę do lecznicy zwierząt  

w Pępowie. Dzieci zostały miło przyjęte przez pracownicę lecznicy, panią Karolinę Matuszewską. 

Pani Karolina opowiadała sześciolatkom o zawodzie weterynarza i o tym, czym zajmują się pracujący 

w lecznicy lekarze. Pokazała dzieciom wszystkie pomieszczenia: poczekalnię dla zwierząt, 

laboratorium, gabinet lekarski i salę operacyjną. Zademonstrowała narzędzia służące do badania 

zwierząt. Największą radość sprawił dzieciom widok dzielnego pacjenta, teriera niemieckiego – Meli. 

Pani weterynarz Anna Chuda przeprowadziła pieskowi badanie USG. „Jeżyki” z dużym 

zaciekawieniem przyglądały się badaniu i zadawały wiele pytań. Chętnie też opowiadały o swoich 

pupilach i ich problemach zdrowotnych. Wizyta w lecznicy dla zwierząt została poprzedzona 

realizacją zajęć poświęconych zwierzętom domowym. Dziękujemy pani doktor Ewelinie Mareckiej, 

właścicielce pępowskiej lecznicy oraz całemu zespołowi pracowników, dzięki którym mogliśmy 

zobaczyć lecznicę „od kuchni”. Jestem przekonana, że czas spędzony w tej profesjonalnej klinice  

dla zwierząt, pozwolił przedszkolakom lepiej poznać tak ciekawy i niezwykle odpowiedzialny zawód. 

Była to bardzo pouczająca lekcja, która z pewnością dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych 

wrażeń. 
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Elżbieta Andrzejewska 
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MAMA Z PASJĄ 

 

Mama Franka odwiedziła grupę Jeżyków w poniedziałkowe listopadowe przedpołudnie. Na co 

dzień pracuje w prywatnym gospodarstwie rolnym w Żychlewie, specjalizującym się produkcją 

trzody chlewnej. Opowiedziała nam o swojej pracy i zadowoleniu, jakie daje wykonywanie zawodu 

technika weterynarii. Pokazała dzieciom kilka filmików, których była bohaterką wraz ze swoimi 

podopiecznymi, małymi mieszkańcami specjalistycznej chlewni. Dzieci obejrzały przygotowaną  

dla nich prezentację multimedialną na temat pielęgnacji prosiątek i opieki nad nimi. Dużo zdziwienia 

i radosnego śmiechu wzbudził widok na ekranie telewizora ich kolegi Franka, który dzielnie pomagał 

swojej mamie przeganiając prosiaczki z kojca do kojca. Dziękujemy pani Waszyńskiej za to, że 

poświęciła swój czas, by podzielić się z „Jeżykami” wrażeniami z pracy w nowoczesnej chlewni. 

 

 

Elżbieta Andrzejewska 

 

 

W KRAINIE PLUSZOWYCH MISIÓW 

Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... To wyjątkowi goście, 

którzy pojawili się 25 listopada w naszym przedszkolu. Pluszaki wraz ze swoimi właścicielami 

przybyły do przedszkola, aby w radosnej atmosferze obchodzić swoje święto- Światowy Dzień 

Pluszowego Misia. Każde dziecko zaprezentowało kolegom swojego ulubieńca.  
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Przedszkolaki poznały historię pluszowego misia. Były zabawy z chustą animacyjną, misiowa 

gimnastyka, a także taniec wesołych misiów przy znanych piosenkach. W tym wyjątkowym dniu nie 

mogło oczywiście zabraknąć „małego co nieco” - dzieci zajadały się miodkiem i waflami.  
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„CZARY,MARY…” 

 

29 listopada przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. 

Ten dzień był dniem radosnych zabaw i konkursów, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą  

i dalszą przyszłość. Nie zabrakło ustawiania paputków, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia 

za pomocą wirującej butelki, magicznych kolorów z wróżbą na przyszłość itp. Wróżby przeplatane 

były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Wśród atmosfery tańca i zabawy znalazł się 

również czas na słodki poczęstunek. Ten magiczny dzień był okazją do zapoznania się z tradycją 

andrzejkową, radości oraz integracji grupy. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU 

Mikołajki to szczególny dzień i długo wyczekiwany dla każdego dziecka. W tym szczególnym 

dniu dzieci ubrane na czerwono i w założonych mikołajkowych czapeczkach, wyczekiwały  

od samego ranka św. Mikołaja. Przedszkolaki powitały Gościa radosnym śpiewem. Po długiej 

pogawędce dzieci zaprezentowały w swoich grupach kolędy, tańce. Bardzo chętnie pozowały też do 

wspólnego zdjęcia. Uwieńczeniem radosnego dnia był słodki upominek dla każdego chłopca i każdej 

dziewczynki. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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KONKURS PLASTYCZNY PT. „CHOINKOWE JABŁUSZKO” 

 

W ramach przygotowań do świąt Bożego Narodzenia dzieci z przedszkola w Pępowie 

uczestniczyły z wielką ochotą w ogłoszonym konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników było 

własnoręcznie wykonane jabłuszko, które da się zawiesić na choinkowe drzewko. Dzieci  

z przygotowanych materiałów samodzielnie zaprojektowały i wykonały różnorodne 

jabłuszka.  Pojawiły się zarówno przestrzenne prace, jak i płaskie – wycinanki, składanki. Przepiękne 

jabłka stanowią świąteczną ozdobę naszego korytarza, cieszą oczy zarówno dzieci jak i rodziców.  
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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MIŁY, ŚWIĄTECZNY CZAS 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas najpiękniejszy, niepowtarzalny, niezwykle wyczekiwany 

przez dzieci. W ostatnim tygodniu przed świętami wiele się działo u „Jeżyków”. Przy choince, wśród 

dźwięków kolęd, dzieci przygotowywały świąteczne ozdoby, bombki, gwiazdki i stroiki na stół. 

Przedszkolaki poznały tradycje bożonarodzeniowe. Opowiadały o zwyczajach świątecznych, jakie 

panują w ich domach. Zdobiły i dekorowały pierniki. Czas radosnego oczekiwania na Boże 

Narodzenie, to czas wypełniony różnymi przygotowaniami, do których dzieci wkładały całe swoje 

serce. Tuż przed świętami, dzieci zaprezentowały się przed szkolną publicznością w wierszu „Witaj 

Mikołaju”. 

 Natomiast 20 grudnia zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera, kiedy wszyscy 

odświętnie ubrani zasiedli do wigilijnego stołu. Przy blasku lampionów „Jeżykowa rodzina” składała 

sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania. Oczywiście dla 

dzieci najważniejszym wydarzeniem tego dnia stała się wizyta Gwiazdora. Każde dziecko miało 

okazję zamieniać z nim kilka słów i otrzymało prezent. Dziękujemy pomocnikom Gwiazdora, którzy 

zadbali o to, by uśmiech gościł na twarzy każdego przedszkolaka. 

To był piękny, pełen ciepła i radości czas spędzony w grupie „Jeżyków”. Na takie wspólnie spędzone 

chwile, w tak niezwykłej atmosferze, warto czekać cały rok. 
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Elżbieta Andrzejewska 

 

TO JUŻ ŚWIĘTA, ŚWIĄTECZNY CZAS 

Boże Narodzenie to święta obchodzone w sposób szczególnie uroczysty. Polskim zwyczajem 

jest rozpoczynanie uroczystej wieczerzy wigilijnej od łamania się opłatkiem i składanie życzeń. 

Dzieci na zajęciach  poznały zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Uczyły się 

kolęd,  ubierały choinkę, robiły ozdoby choinkowe. W okresie przedświątecznym, sześciolatki miały 

okazję zaprezentować się przed szkolną publicznością w wierszu „Święta”. Dopełnieniem działań 

dzieci było spotkanie wigilijne, które w tym roku odbyło się 20 grudnia. Na spotkanie do grupy 

Misiów przybyły również mamy. Atmosfera świąteczna udzieliła się wszystkim. Były wzajemne 

życzenia, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd. Już od samego rana Misie nasłuchiwały, czy nie 

słychać dźwięku dzwonka Gwiazdora. Na jego wizytę niecierpliwie czekały. Spotkanie  

z wyjątkowym gościem przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Dzieci powitały go piosenką, po czym 

nawiązała się ciekawa wymiana zdań. Przedszkolaki obiecały gościowi, że się poprawią.  

Po zapewnieniach, że będą się starały zachowywać grzecznie w domu i w przedszkolu, zostały 

obdarowane prezentami. Nasz wspaniały i sympatyczny gość obiecał odwiedzić nas w przyszłym 

roku.  
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Jolanta Durczewska 

 

„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...” 

Dzieci z przedszkola w Pępowie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  

dla swoich rodziców przygotowały występ wokalno-artystyczny. W czasie przedstawienia 

przedszkolaki zaśpiewały najpiękniejsze i najpopularniejsze kolędy i pastorałki, wyrecytowały także 

wierszyki o tematyce bożonarodzeniowej i zimowej. Swoim występem przedszkolaki wprowadziły 

wszystkich w świąteczny nastrój pozwalając na chwilę zadumy i odpoczynku od przedświątecznej 

gorączki. Po występie do dzieci przybył długo wyczekiwany gość, przynosząc drobne upominki. 



Życie Szkoły. Nr 81  Cz.1. Listopad– grudzień 2019 

  

 

24 

Rodzice otrzymali karki świąteczne oraz świąteczny prezent. 

 

 

 

 

        Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Z życia klas I-III 
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 
Dnia 10 listopada 2019 roku uczniowie klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli 

w gminno-parafialnych obchodach Święta Niepodległości. Delegacje klas  w składzie: 3a- Lena Mak, 

Dawid Małecki, Cezary Ptak, 3b- Milena Bogdańska, Wiktoria Pawlicka, Bartosz Stachowiak wzięli 

udział w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie dzieci wraz z opiekunami 

zapaliły pamiątkowe znicze pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w centrum Pępowa.  

 

 

                 

 

Małgorzata Andrzejewska 

Weronika Krajka 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 
Uczeń klasy 2b Mateusz Kuczyński pod opieką pana Szymona Banaszyńskiego reprezentował 

naszą szkołę w XXVI OGÓLNOPOLSKIM BIEGU NIEPODLEGŁOŚCIOWYM  w GÓRZE.  

Był to bieg młodzieżowy chłopców na dystansie 500 metrów, kategoria :OPEN. Mateusz zajął II 

miejsce. Gratuluję! 

 

 
 

 

Maria Tomczak 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 
 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie 5 listopada. Jest to 

święto wszystkich bajkowych postaci. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają,  

bawią, ale też wychowują. 

Z tej okazji zorganizowano w naszej szkole spotkania dla najmłodszych, w czasie których 

dzieci starały się wykazać znajomością tytułów bajek, baśni oraz wierszy. Uczniowie bardzo dobrze 

poradzili sobie z rozwiązywaniem zagadek i rozpoznawaniem bohaterów oraz tytułów na podstawie 

wylosowanych rekwizytów. 

Było kolorowo i wesoło, a wszystko dzięki chętnym  uczniom z klasy Vc, którzy tworząc 

korowód postaci bajkowych, ze śpiewem włączyli się do wspólnej zabawy. Bohaterowie bajek 

odwiedzili wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej oraz cztery grupy oddziałów przedszkolnych. 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest jedną z wielu okazji do promowania książek  

oraz zachęcania uczniów do czytania. 
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Bernadeta Kaźmierczak, Alina Nowacka 

 

 

GANG SŁODZIAKÓW 

 

Rodzice i uczniowie klasy 2b wraz  z wychowawczynią bardzo chętnie przystąpili  

do konkursu pt. ,, Szkolne Przygody Gangu Słodziaków’’. Wielka kreatywność rodziców  

i wyobraźnia dzieci stworzyła bajeczną dekorację wraz z ,, Magicznym Drzewem Słodziaków’’. 

Zaangażowanie wszystkich w zbieranie materiałów oraz butelek plastikowych  w kolorze zielonym 

było niesamowite i niepowtarzalne. Drzewo Słodziaków  pochłonęło 72 butelki. W tej ,, Magicznej 

scenerii’’ w dniu 7.11.2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania. Zaprosiliśmy leśniczego, pana Macieja Kubasa, aby przeczytał nam z książki pt. ,,Gang 

Słodziaków’’ pani Renaty Piątkowskiej rozdział pt. ,,Wielki koncert’’ oraz opowiedział o swojej 

pracy, drzewach i mieszkańcach lasu. Przekazał również dzieciom kilka wskazówek na temat 

właściwego postępowania i dbania o środowisko naturalne, jakim jest las. Nawiązując  

do przeczytanego fragmentu książki, przypomniał o kulturalnym zachowaniu się w lesie, który jest  

domem leśnych zwierząt. Uczniowie uważnie słuchali wskazówek i chętnie angażowali się  

do różnych zadań proponowanych przez zaproszonego gościa. Magia z Leśnej Polany, Gangu 

Słodziaków była tak wielka, że wszyscy bardzo pragnęli poznać dalsze  przygody bohaterów książki. 

Wykorzystując naszą, klasową dekorację oraz ,,Magiczne Drzewo’’ rozpoczynaliśmy lekcję  

od czytania dalszych rozdziałów opowiadania o przygodach Słodziaków.  
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Rozwiązywaliśmy w grupach na ten temat różne krzyżówki, labirynty oraz rebusy. Dzięki materiałom 

motywacyjnym  i systematycznej współpracy z rodzicami przez 21 dni inspirowałam uczniów  

do codziennego, głośnego czytania w domu. Dzieci bardzo chętnie  i systematycznie przynosiły 

dzienniczki z podpisami rodziców , za które otrzymywali naklejki swoich ulubieńców. Drugoklasiści 

i ich rodzice byli bardzo zadowoleni  z takiej formy kształtowania umiejętności czytania  

oraz rozwijania świadomości ekologicznej. 

 

 

 

 

 

 

P.S. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom oraz uczniom za zaangażowanie w przygotowanie 

dekoracji na konkurs. Szczególnie dziękuję pani Hannie Kuczyńskiej za pomysł i inspirację twórczą, 

a panu Radkowi Ratajczakowi za wykonanie pięknych zdjęć. 
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Maria Tomczak 

 

 

 

II EDYCJA KONKUSU EDUKACYJNEGO 

"SZKOLNE PRZYGODY SŁODZIAKÓW" 

 
Uczniowie klasy 2a razem z dużym zaangażowaniem wzięli udział w II edycji konkursu 

edukacyjnego "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków". Bardzo zaciekawiły ich wesołe przygody 

leśnych zwierząt, a otrzymane dzienniczki zmotywowały do głośnego czytania przez 21 dni. 

Sumiennie wypełniali to zadanie, przynosząc dzienniczki udokumentowane podpisem rodzica. 

Z niecierpliwością czekali na  czytanie przez nauczyciela wybranego rozdziału z książki  

o Słodziakach, które odbywało się na początku lub na końcu zajęć. Według własnego pomysłu 

wykonali różnymi technikami plastycznymi Magiczne Drzewa. Wykorzystując różne materiały  

np. bibułę, papier kolorowy, szary papier materiał naturalny - suche liście i mech, farby, kredki, 

plastelinę, rozwinęli swoje zdolności plastyczne. 
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Z radością samodzielnie urządzili kącik, w którym umieścili przyniesione z domu pluszowe maskotki 

z Gangu Słodziaków. 7 listopada 2019 r. odbył się w klasie drugiej Dzień Głośnego Czytania.  

W leśnej scenerii drugoklasiści spotkali się z leśnikiem. Zaproszony gość zaprezentował im mundur 

leśnika oraz zapoznał ze swoją pracą. Opowiedział  o bezpiecznym wypoczynku w lesie i zasadach, 

jakie w lesie obowiązują. Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane 

im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały 

wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki  

i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą uczniów. Na koniec spotkania  leśnik przeczytał 

rozdział pt. "Wielki koncert" z książki Renaty Piątkowskiej " Gang Słodziaków". Dzień ten był 

świetną okazją, by uświadomić drugoklasistom  jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego 

warto czytać. 

 
Lidia Machowska 
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WESOŁE SPOTKANIE Z TYGRYSKIEM 

 
 Dnia 3 grudnia 2019 r. uczniowie klas 1b i 1c zostali zaproszeni do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pępowie na spotkanie z aktorem Piotrem Witoniem. Miły gość  wcielił się w rolę 

rozbrykanego Tygryska ze Stumilowego Lasu. Przeczytał dzieciom fragment książki o przygodach 

Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, przedstawił 10 ,,kubusiowych” rad oraz zaprosił 

pierwszoklasistów do udziału w wielu konkursach i zabawach. 

 

 

 

 Nietuzinkowa lekcja biblioteczna była przepełniona dużą dawką humoru i … trwała zbyt 

krótko! Dziękujemy paniom Marioli Szelągowskiej i Emilii Tworkowskiej za zaproszenia, a panu 

Piotrowi Witoniowi za popis kunsztu aktorskiego. Mali czytelnicy obiecali, że wkrótce wrócą 

do biblioteki wypożyczyć swoją ulubioną książkę. 
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Beata Kaczmarek, Alicja Olszak 
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PRACOWNIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej zostali wprowadzeni w świąteczny nastrój poprzez 

uczestnictwo w warsztatach mikołajkowych. Cykl spotkań z Drużyną Świętego Mikołaja odbył się  

na początku grudnia 2019 roku w sali wiejskiej w Babkowicach. Zajęcia warsztatowe miały charakter 

integracyjny. Licznie i z dużym zaangażowaniem brali w nich udział rodzice, uczniowie i chętne 

rodzeństwo.  
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O magiczny nastrój i świetną zabawę zadbał dobrze nam już znany DJ Ryszard Rogala. 

Przepiękne fotografie są autorstwa pana Michała Knuły. 
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Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 

 

 

 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W BIBLIOTECE GMINNEJ W PĘPOWIE 

 
 

 

Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia zostały zorganizowane w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Pępowie warsztaty dla najmłodszych uczniów. Spotkanie rozpoczęło się od głośnego 

czytania opowiadania dla dzieci pt. „Opowieść wigilijna”. Uczniowie mieli również okazję  

do zapoznania się z książkami o tematyce świątecznej zaprezentowanymi na wystawie w bibliotece. 

Uczestnicy spotkania wypowiadali się na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,  

a śpiewanie kolęd stało się miłym akcentem zajęć. „Śpiewający aniołek”, samodzielnie wykonany 

przez dzieci, sprawił im radość i był pamiątką świątecznego spotkania.  
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Bernadeta Kaźmierczak, Alina Nowacka 
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