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Z kroniki przedszkolnej  
 

 

„ KTO TY JESTEŚ?.... POLAK MAŁY!...” 

10 listopada obchodziliśmy w przedszkolu uroczystość odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Wszystkie przedszkolaki odświętnie ubrane z przypiętymi kotylionami, dumnie 

i radośnie obchodziły uroczystość. Dzień rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu edukacyjnego pt. 

" Polskie Symbole Narodowe ", który utrwalił wiadomości na temat symboli narodowych  

i wydarzeń historycznych naszej Ojczyzny. Nie zabrakło również prac plastycznych oraz zabaw 

zabawy przy piosence „Jestem Polką i Polakiem”. Przedszkolaki przystąpiły również do akcji 

„Szkoła do hymnu” i o godz. 11.11 przyjmując właściwą postawę „na baczność”, dumnie  

i głośno odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Ten dzień przeżyliśmy  

z uśmiechem na twarzy, jak każdy prawdziwy patriota. Dziękujemy bardzo Rodzicom  

za współpracę i pomoc przedszkolakom przy wykonaniu kotylionów. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

19 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym dniu 

przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych przygotowanych specjalnie na tę 

okazję oraz wypowiadały się o prawach dziecka. Obejrzeliśmy filmy omawiające prawa 

dziecka. Po projekcji filmu dzieci zapoznały się z wierszem Marcina Brykczyńskiego: 

„O prawach dziecka”. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne, które obrazowały wg nich 

najważniejsze prawa. Ten dzień miał wielkie znaczenie dla przedszkolaków. Mamy nadzieję, 

że poprzez zabawę przybliżyliśmy i uświadomiliśmy dzieciom, że mają swoje prawa oraz że 

mimo, iż są mali, trzeba je szanować i kochać, mimo wszystko i bezinteresownie… Na koniec 

wspólnego świętowania, każda grupa wykonała pamiątkowe zdjęcie przy wystawie 

poświęconej obchodom Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DZIEŃ KREDKI 

 

22 listopada obchodziliśmy „Dzień Kredki”. Każde dziecko kiedyś rozpoczyna swoją 

przygodę z kolorowymi kredkami. Rysowanie rozwija wyobraźnię, zachęca dzieci do zabawy 

i towarzyszy im przez cały okres nauki i zabawy. Rysowanie to również wielka frajda i ważny 

trening dla małego dziecka. Do tego uczy twórczego myślenia. Za pomocą kredki najmłodsi 

mogą wyrazić to, co myślą, czują i o czym marzą. W naszym przedszkolu przedszkolaki 

wspólnie świętowały „Dzień Kredki”. Celem zabawy było zapoznanie i utrwalenie kolorów, 

integracja grupy, kształcenie sprawności manualnych, doskonalenie umiejętności liczenia  

oraz reakcji na sygnał dźwiękowy. Kredki wykorzystaliśmy nie tylko do rysowania  

i kolorowana, ale również do zabaw matematycznych, rytmicznych oraz ruchowych.  

Był to bardzo wesoły i kolorowy dzień! 
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Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich 
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ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada. W tym dniu 

bohaterami są nasi pluszowi przyjaciele, towarzysze smutnych i radosnych chwil. 

To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej 

maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero  

od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś świętował swoje setne urodziny. Pluszowy miś 

przez lata był także bohaterem wielu bajek i filmów dla dzieci. Zdecydowanie  

do najpopularniejszych należy Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Colargol czy 

zwariowany miś „Yogi”. W każdym przypadku pluszowa postać jest pozytywna  

i dostarcza oglądającemu wiele uśmiechu. 

Wszystkie grupy dzieci sześcioletnich  po raz kolejny wzięły czynny udział  

w obchodach Święta Pluszowego Misia. Przygotowania do tej uroczystości 

rozpoczęły się już dużo wcześniej, poprzez przygotowanie np. Misiowej foto-budki. 

Dzieci poznały historię powstania pluszaków, obejrzały związany z tym film, 

wykonały prace plastyczne z Misiami w roli głównej. Przygotowały samodzielnie 

dla siebie opaski, które zdobiły ich głowę. Wykonywały również karty pracy  

z zadaniami o misiowej tematyce. Nie brakowało również tańców, wierszy, 

piosenek. Chętne dzieci mogły skosztować także przysmaku wszystkich misiów- 

miodku z chrupkami. Na koniec tego miłego dnia dzieci dostały „Misia Lubisia”  

oraz medal za udział w zajęciach. 

 

 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 91 Cz.1. Listopad- grudzień 2021 

 

12 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 91 Cz.1. Listopad- grudzień 2021 

 

13 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 91 Cz.1. Listopad- grudzień 2021 

 

14 

 

 

 

Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich 
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„MAŁY MIŚ, ŚMIESZNY MIŚ” 

25 listopada w przedszkolu swoje święto obchodziły misie. Duże, małe, grube, chude, 

brązowe i kolorowe. Niestety w tym roku, z powodu pandemii pluszowe misie „nie przybyły”. 

Mimo tego, że dzieci nie miały obok siebie swoich ukochanych pluszaków, przedszkolaki 

poznały historię święta, wysłuchały wiersza Z. Bronikowskiej pt. „Miś idzie do przedszkola”. 

Bawiły się przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, „Jadą, jadą misie”, wykonały misia  

z papieru kolorowego, malowały farbami obrazki z pluszowym bohaterem. Odbyła się również 

„misiowa dyskoteka”. Przedszkolaki miały też sesję zdjęciową z misiem. Dziękujemy bardzo 

Paniom z biblioteki szkolnej za udostępnienie plakatu „Pluszowego misia”. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

WIZYTA BIEDRONEK W BIBLIOTECE GMINNEJ 

 

Z okazji obchodów Dnia Pluszowego Misia grupa Biedronek została zaproszona  

do Biblioteki Gminnej w Pępowie. Czekał tam na nas „ pluszowy przyjaciel”, który zaprosił 

przedszkolaków do wspólnej, wesołej zabawy. Razem odgadywaliśmy zagadki, szukaliśmy 

ukrytych misiów oraz opowiadaliśmy o naszych ulubionych bohaterach książkowych. Czas 

szybko nam minął w radosnej i przyjaznej misiowej atmosferze. Dziękujemy bardzo Paniom 

za zaproszenie ☺ ☺ ☺.  
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Jolanta Urbańska 

 

ANDRZEJKI 

 

 
W naszym przedszkolu co roku podtrzymujemy tradycje związane z „Andrzejkami”. 

Temu wydarzeniu towarzyszyły konkursy, zabawy i wróżby andrzejkowe. Wszystko  

to odbywało się w rytm tańców i śpiewów. Nie zabrakło również tradycyjnego ustawiania 

„bucików”, „losowania rekwizytów” i innych wróżb związanych z tym świętem. Przedszkolaki 

z uśmiechem na twarzy chętnie brały udział w magicznym rytuale andrzejkowym. 

Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć i emocji, a przede wszystkim stał się okazją 

do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci poznawania naszej ludowej tradycji. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„GWIAZDKA NA CHOINKĘ” 

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

uczestniczyły z wielką ochotą w ogłoszonym konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników 

było wykonanie gwiazdki – ozdoby choinkowej, którą każdy przedszkolak zawiesi na choince. 

Wykonane przepiękne gwiazdeczki stanowią świąteczną ozdobę naszego przedszkolnego 

drzewka. Cieszą oczy zarówno dzieci jak i rodziców. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 

dyplom oraz nagrodę. Wszystkim dzieciom oraz rodzicom dziękujemy za udział. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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MIKOŁAJKI 

Nastrój mikołajkowy widoczny był już po przekroczeniu progu przedszkola. Piękny 

wystrój przypominał, że jest to właśnie ten dzień, w którym Mikołaj odwiedzi dzieci z naszego 

przedszkola. Mikołajki w przedszkolu to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. Już pod 

koniec listopada uczyły się piosenek dla upragnionego gościa. Od samego rana w placówce 

panowała radość i poruszenie. Przedszkolaki z wielką niecierpliwością oczekiwały przyjścia 

niezwykłego gościa. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tego wydarzenia wszystkie dzieci 

były odświętnie ubrane w czerwone mikołajowe czapeczki. Święty Mikołaj zostawił  

dla wszystkich dzieci słodkie prezenty. Na twarzach dzieci malowała się wielka radość  

i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy  

za odwiedziny i do zobaczenia za rok! 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych i dzieci sześcioletnich 
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GWIAZDOR W ZERÓWKACH 

 
Gwiazdor lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. Dnia 17 grudnia 

br. z workiem pełnym prezentów przyjechał również do naszego przedszkola i zostawił je 

dzieciom pod choinką. Najpierw dzieci z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły  

w świątecznych zajęciach. Po zakończonej zabawie dzieci z każdej grupy nadsłuchiwały 

dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka i świadczyło to o tym, że Gwiazdor był 

gdzieś w przedszkolu i zostawił prezenty oraz list dla każdego dziecka. Przedszkolaki były 

bardzo szczęśliwe, rozpromienione kiedy znalazły prezenty pod choinką. Oczekiwana cały rok 

wizyta Gwiazdora minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym przedszkolakom 

wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich dzieci.  

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc przy organizowaniu świątecznych prezentów. 

Naszym dzieciom oraz rodzicom życzymy Radosnych Świąt! Życzymy wielu prezentów, 

zdrowia, ciepłych chwil i serdecznych spotkań z bliskimi! 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

PIERNIKOWE INSPIRACJE 

Realizując kolejne zadania w ramach programu „Kraina Zmysłów” przedszkolaki miały 

okazję upiec pierniki, a następnie je wykrawać i lukrować. Nie zabrakło choinek, reniferów, 

misiów, dzwonków, gwiazdek. Efektem naszej pracy były pełne blaszki pierniczków, które 

zanieśliśmy do kuchni. Tu pod czujnym okiem naszych pań kuchareczek pierniki nabierały 

koloru piekąc się w piekarniku. Pierniczki smakowały wybornie a zapach korzennych 

przypraw unosił się bardzo długo. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Z życia klas I-III 

 
MUZEUM DO DZIEŁA! 

 

 

Dnia 3 listopada 2021r. uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej wraz z opiekunami 

(1a,1b,1c,2a,3a,3b,3c) wyruszyli na całodzienną wycieczkę do Poznania. Głównym celem 

wyjazdu było odwiedzenie Muzeum Narodowego w ramach ogólnopolskiej kampanii 

"Muzeum za złotówkę”. Lekcje muzealne przygotowane w tym projekcie dla uczniów klas  

I-III mają charakter spaceru po galerii, podczas którego dzieci w rozmowie z edukatorem dzielą 

się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami na temat oglądanych dzieł sztuki, biorą udział  

w zabawach aktywizujących. Celem spotkań jest rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci  

i stopniowe poznawanie przez nie kolekcji Muzeum. 

"W świecie arcydzieł" - to temat pierwszego spotkania uczestników wyjazdu z pracownikami  

i bogatymi zbiorami Muzeum Narodowego w Poznaniu. Podczas lekcji dzieci oswajały się  

z muzealną przestrzenią, uczyły się rozpoznawać podstawowe techniki i tematy w malarstwie 

takie jak: portret, martwa natura, pejzaż, czy scena rodzajowa. Dynamiczne, kreatywne zajęcia 

przekonały małych odbiorców, że pobyt w muzeum może być inspirujący i wartościowy. 

Kolejnym punktem na mapie wycieczkowej była poznańska Palmiarnia. Pobyt w niej 

zachwycił dzieci egzotyką i niezwykłością prezentowanych okazów fauny i flory. Ponieważ  

w tym dniu jesienna aura niezwykle dopisała miłym akcentem wycieczkowym był spacer  

po słonecznym Starym Rynku. Różnorodny program dnia spędzonego poza szkołą sprawdził 

się doskonale dając dzieciom radość i satysfakcję z obcowania z pięknem i sztuką w wielu 

postaciach. 
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Wychowawczynie klas 1-3 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KLASACH I-III 

„Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel - serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste.” 

„Barwy ojczyste” – Czesław Janczarski 

 

 

11 listopada to dzień wyjątkowy, ponieważ każdy Polak może uroczyście uczcić 

odzyskanie niepodległości naszego kraju. Obchody patriotyczne w szkole odbyły się 10 

listopada. Dzieci z klas 1-3 ubrane w galowe stroje o godzinie 11.11 przystąpiły do akcji 

„Szkoła do hymnu”, wspólnie odśpiewując Mazurka Dąbrowskiego na boisku szkolnym, 

ukazując przy tym patriotyczną postawę. Następnie klasy uczestniczyły w pochodzie ulicami 

Pępowa, utrwalając ważne dla naszej Ojczyzny miejsca. Uczniowie wzięli również aktywny 

udział w dekorowaniu piętra szkolonego, przywieszając liście z dokończonymi na nich 

zdaniami „Kocham Polskę za...”. Każdy z uczniów jest dumny z bycia Polakiem! 
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Jagoda Wojciechowska 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA 

 

W piątek 19 listopada uczniowie klas 1-3 i dzieci z oddziałów przedszkolnych: Misie, 

Zajączki oraz Jeżyki aktywnie uczestniczyli w apelu, którego celem było okazanie solidarności 

z najmłodszymi na świecie. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu, 

który w 1989 roku został przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to radosny 

dzień, ale z poważnym przesłaniem. Była to wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, 

czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas dorosłych jest ich respektowanie. To także okazja, 

aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie 

prawa są drastycznie łamane bądź nie są przestrzegane. Znajomość praw pozwala najmłodszym 

uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość 

aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą 

dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie 

wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń. 
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Małgorzata Andrzejewska, Jolanta Durczewska, Weronika Krajka, Violetta Rolnik 
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WITAJCIE W NASZEJ BAJCE! 

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.  

Puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”  

Kornel Makuszyński 

Czy tylko w Akademii Pana Kleksa może być bajecznie? Otóż nie. 

Dzień 8.11.2021r. był dniem pasowania klas II na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie 

zostali przyjęci do grona czytelników. Głównym celem tego spotkania było zachęcenie uczniów 

do korzystania z biblioteki, rozwijania umiejętności czytania. 

Na samym początku przygody klasy zostały powitane i zaproszone przez wróżkę i kota 

w butach do biblioteki. Wszyscy odśpiewali piosenkę, wykonując do niej spontaniczny taniec. 

Ale to nie był koniec atrakcji. Przygoda dopiero się zaczęła. Specjalny wystrój czytelni stworzył 

klimat „bajkowego świata”. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli prezentację, w której sówka 

przekazywała zasady korzystania z książek. Nasi nowi czytelnicy wykazali się doskonałą 

znajomością treści bajek i wizerunków postaci bajkowych. Zdali egzamin z bajkowych 

zagadek. Następnie odbyło się uroczyste przyrzeczenie. 

Jak każda bajka ma swój początek i koniec. Po radosnym, pełnym emocji spotkaniu, 

goście naszego bajkowego świata otrzymali na pamiątkę książeczki oraz kolorowe zakładki. 

Uczniowie samodzielnie wypożyczyli pierwsze książki do domu. Mamy nadzieję, że nasi nowi 

czytelnicy będą często odwiedzać bibliotekę szkolną. 

Zapraszamy! 
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SZKLANY ŚWIAT 

Dnia 23 listopada uczniowie klas trzecich z wychowawczyniami wybrali się na 

wycieczkę do fabryki bombek Szklany Świat w Krośnicach. W tym małym zakładzie, 

zatrudniającym kilkanaście osób, wszystkie czynności wykonuje się ręcznie. Zwiedzanie 

zaczęli od stanowisk wydmuchiwania bombek. Trzecioklasiści z wielkim zainteresowaniem 

oglądali powstawanie ozdób o różnych kształtach i wzorach. Poznali tajniki srebrzenia, 

matowania i malowania. Potem, każdy uczestnik miał możliwość ozdobienia bombki. Dzieci 

uznały, że produkcja i ozdabianie szklanych cacek to trudna praca, która daje jednak wiele 

satysfakcji. Dzięki staraniom pracowników, bombki z Krośnic trafiają na rynek Europy  

i świata. Na zakończenie pobytu w fabryce, każdy uczestnik otrzymał personalizowaną bombkę 

oraz mógł zrobić zakupy w przyzakładowym sklepiku. Zwiedzanie fabryki dostarczyło 

wszystkim niezapomnianych wrażeń, o których przypominać będą błyszczące w świetle 

choinki bombki. 
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PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "JESIENNY PEJZAŻ" 

 

Konkurs plastyczny “Jesienny pejzaż” był skierowany dla uczniów klas I- III. Zadaniem 

uczestników było przedstawienie jesiennego pejzażu wybraną przez siebie techniką plastyczną. 

Cele konkursu: 

• Rozwijanie talentów plastycznych dzieci; 

• Promowanie twórczości dziecięcej; 

• Zachęcanie do korzystania z różnych technik plastycznych; 

• Inspirowanie do kreatywności i aktywności twórczej; 

• Pobudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody. 

24.11.2021r. zostały ogłoszone wyniki konkursu. Komisja konkursowa w składzie:  

p. Monika Krajka oraz p. Kamila Dzierżgowska oceniła 61 prac. Jury wyłoniło zwycięzców  

w trzech kategoriach: klasy I, klasy II i klasy III oraz zostało przyznanych 7 wyróżnień. Prace 

uczestników można oglądać na wystawie w korytarzu szkolnym. 
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Patrycja Maury 

 

 

MIŚ OBCHODZIŁ SWOJE ŚWIĘTO 

 

Misia nie trzeba nikomu przedstawiać, bo znają go dorośli i dzieci na całym świecie. 

Słodki niedźwiadek stał się nieodłącznym towarzyszem zabaw, przytulanką, powiernikiem 

tajemnic i najlepszym przyjacielem. Ta ponadczasowa zabawka dnia 25 listopada obchodziła 

swoje Święto. Biblioteka szkolna we współpracy z paniami z nauczania wczesnoszkolnego  

i świetlicy celebrowały Światowy Dzień Misia. W tym dniu została zorganizowana dla klas  

I-III wystawa książek o misiach. Uczniowie chętnie przeglądali pozycje książkowe. 

Wystawione książki zachęciły czytelników do wypożyczania i czytania w domu. 

Trzecioklasiści oraz dzieci ze świetlicy szkolnej poznali historię powstania pluszowego 

niedźwiadka a na podstawie wysłuchanego wiersza rysowali swoje misie. 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W naszej 

szkole tego dnia zainaugurowaliśmy obchody Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Podjęliśmy 

wiele działań, by przybliżyć dzieciom zdrowym, z jakimi problemami borykają się na co dzień 

ich niepełnosprawni koledzy. Odbyły się pogadanki poświęcone tej problematyce. 
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OZDOBA BOŻONARODZENIOWA – CZERWONY KRASNAL 

 

Ubieranie choinki i oczekiwanie na Świętego Mikołaja to świąteczne momenty w życiu 

każdego dziecka. Dlatego w miesiącu grudniu został zorganizowany konkurs plastyczny  

pt. „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA – CZERWONY KRASNAL”. Organizatorami 

konkursu były wychowawczynie sześciolatków. Przeznaczony on był dla dzieci  

z grupy  Zajączki, Jeżyki i Misie oraz klas 1-3. Każdy uczeń mógł oddać tylko jedną pracę 

przestrzenną wykonaną dowolną techniką. Dzięki tym pracom na drugim piętrze została 

przystrojona choinka, która wprawiła wszystkich w świąteczny nastrój. Na konkurs wpłynęło 

147 pięknych, czerwonych krasnali. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi 

dyplomami oraz upominkami. Organizatorzy konkursu dziękują RODZICOM  

za zaangażowanie i pomoc dzieciom w przygotowaniu ozdoby bożonarodzeniowej. 

Składamy również podziękowania RADZIE RODZICÓW działającej w naszej szkole  

za wsparcie finansowe. 
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Lidia Machowska, Maria Tomczak 

 

 

 

#MUREMZAPOLSKIMMUNDUREM 

 

Uczniowie klas 3b i 3c przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Kartka dla obrońców 

granic”. W trakcie zajęć rozwijających kreatywność wykonali kartki, na których zapisali z serca 

płynące życzenia świąteczno – noworoczne. Adresatami tych życzeń byli funkcjonariusze 

straży granicznej, policji i żołnierze, którzy pełnią służbę na wschodniej granicy Polski. 

Wychowawczynie do prac dołączyły ręcznie napisany list wyrażając wdzięczność za oddaną, 

trudną i niebezpieczną służbę dla Ojczyzny. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Poczta 

Polska, która nieodpłatnie przekaże przesyłkę przedstawicielom służb mundurowych.  

Udział uczniów w akcji to kolejna, cenna lekcja patriotyzmu. 
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