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Z kroniki przedszkolnej  
  

„NIECH ŻYJE BAL” 

  16 lutego  w  naszym przedszkolu odbył się długo wyczekiwany bal karnawałowy - niezwykłe 

wydarzenie, dostarczające dzieciom wielu pozytywnych przeżyć i radości. Po śniadaniu w 

przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Wśród dziewczynek dominowały wróżki i księżniczki, 

delikatne motylki i biedronki, a chłopcy to super-bohaterowie: Spider-Man, Batman, policjant, 

kowboj...  nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. 

  Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach i pląsach. W sali     

w czasie tańców było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo 

chwilowego zmęczenia. 

  Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę balową. Wspólna zabawa 

przyniosła wiele radości naszym wychowankom, co było głównym celem tego spotkania. 

  Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. 

  Kolejny bal karnawałowy już za rok! 
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Wychowanie grup przedszkolnych 



Życie Szkoły. Nr 91  Cz.1. Styczeń– luty 2022 

  

 

5 

 
 

„WLAZŁ KOTEK NA PŁOTEK” 

Są puszyste, mięciutkie, mruczą, miauczą, łaszą się. Są rasowce, salonowce, dachowce, bywają 

też bezdomne. Kto? Oczywiście koty. 

W czwartek 17 lutego dzieci obchodziły nietypowe święto – Światowy Dzień Kota. 

Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą, przy znanej wszystkim piosence ”Uciekaj myszko do 

dziury”. Dzieci z zainteresowaniem oglądały ilustracje różnych kotów, nadając im imiona, 

rozwiązywały zagadki, słuchały wiersza ” Kotek”, bajki o „Kocie w butach” , aktywnie uczestniczyły 

w zabawie w formie opowieści ruchowej miaucząc, robiąc koci grzbiet. Dużym zainteresowaniem 

cieszyła się praca plastyczna – układanie z gotowych elementów kota i sklejanie w całość. Na koniec 

dnia dzieci otrzymały dyplo  m Przyjaciela Kota oraz medal. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

„ŚLIMACZKI ODWIEDZIŁY BIBLIOTEKĘ”   

Najmłodsze przedszkolaki z grupy „Ślimaczki” wraz z panią Martą i panią Hanią odwiedziły 

bibliotekę szkolną. Dzieci dowiedziały się co to jest biblioteka. Z wielkim zainteresowaniem 

spacerowały między regałami i przyglądały się znajdującym się na półkach książkom. Ich szczególną 

ciekawość budziły książeczki  dla dzieci, bogato ilustrowane. Przedszkolaki popisały się dużą 

znajomością bajek.  Dla wielu z nich, była to pierwsza wizyta w bibliotece a dla nas spotkanie                    

w takim gronie, pełnym uśmiechów i z tysiącem pytań to wspaniała przygoda!  
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Marta Kulawinek 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EMOCJA- MODUŁ III 

O tym, że słowa mają moc przekonały się dzieci z grupy Pszczółki realizując w miesiącu 

lutym: III Moduł Międzynarodowego Projektu „Emocję”. Realizacja tego tematu została powiązana                     

z obchodami Święta Zakochanych. Tym razem zajęcia rozpoczęliśmy od umieszczenia na tablicy 

ilustracji ust; wyjaśniliśmy znaczenie słów, które towarzyszą nam na co dzień i przyporządkowaliśmy 

do nich odpowiednie ilustracje. Następnie każde dziecko otrzymało bilet wstępu do „Krainy 

Życzliwości”- czyli usta, gdzie dzieci wysłuchały pięknego opowiadania. Następnie wspólnie 

wykonaliśmy Drzewko Pięknych Słów, zawieszając na drzewku kolorowe serduszka. Uwieńczeniem 

naszych zajęć było wykonanie serduszka i wręczenie ukochanej osobie. To był naprawdę radosny 

dzień pełen miłości. 
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           Agata Antkowiak 
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DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA 

Nasze zerówki 2 lutego obchodziły „Dzień pozytywnego Myślenia 

Celem obchodów tego dnia było dostrzeżenie i podkreślenie pozytywnych aspektów w swoim 

otoczeniu – w obszarach relacji interpersonalnych, indywidualnych osiągnięć i skutecznych działań – 

„tego co się udaje”, „tego co działa”, „czego udało się uniknąć”, „co jest dobre”, „co może być 

jeszcze lepsze”. Wspólnie odkrywaliśmy jaką moc sprawczą mają nasze myśli. Koncentrowaliśmy się 

na pozytywnych aspektach codzienności, dostrzeganiu i docenianiu indywidualności, odczuwaniu 

satysfakcji                       z pokonywania ograniczeń organizacyjnych i personalnych, rozumienia 

własnego wpływu na otaczającą rzeczywistość, budowaniu motywacji do rozwijania swojego 

potencjału, wzajemnej życzliwości, zrozumieniu, sympatii. Włączyliśmy się w różnorodne działania 

plastyczne, muzyczne. Czytaliśmy „pozytywne bajki”, uczyliśmy się mówienia komplementów                     

i miłych słów. 

 

Wychowawczynie zerówek 
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„WALENTYNKI”  

  W poniedziałek 14 lutego grupa dzieci 6-letnich obchodziła Walentynki. W tym dniu dzieci 

ubrały się na czerwono, a dzień przepełniony był atrakcjami oraz pogadankami na temat znaczenia 

miłości i przyjaźni w Naszym życiu. Przygotowania do tego święta zaczęliśmy już kilka dni 

wcześniej przygotowując laurki, które dzieci wrzuciły do skrzynki walentynkowej. Specjalnie na tą 

okazję stworzyliśmy również „Walentynkową fotobudkę”, w której w trakcie obchodów tego święta, 

dzieci bardzo chętnie robiły sobie zdjęcia z przeróżnymi akcesoriami.  

Dzieci wzięły udział w różnych zabawach związanych z Walentynkami. Wyklejały, rysowały                      

i kolorowały serduszka, wykonywały prace plastyczne. Poznały także tradycje walentynkowe, 

dowiedziały się jak ważne jest okazywanie uczuć przyjaźni i sympatii. Nie zabrakło również 

wspólnych tańców przy dźwiękach najpiękniejszych radosnych piosenek. 

Dzień upłynął nam wszystkim w bardzo miłej atmosferze! 
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                                                                                                                      Wychowawczynie zerówek 
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„CHCEMY MIEĆ PIĘKNY UŚMIECH” 

W dniu 15 lutego 2022 r. dzieci 6-letnie odwiedziła pani pielęgniarka. Celem spotkania było 

uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby już od najmłodszych lat. Przedszkolaki 

dowiedziały się jak należy dbać o higienę jamy ustnej. Pielęgniarka zaprezentowała im na modelu 

technikę mycia zębów. Wszyscy słuchali z dużym zainteresowaniem, dzieląc się własnymi 

doświadczeniami z pobytu u stomatologa. Kończąc spotkanie, pani Jola zaprezentowała film 

edukacyjny o księżniczce, która nie dbała o swoje własne zęby oraz rozdała przedszkolakom 

tematyczne obrazki do  pokolorowania. Wszystkie dzieci podziękowały pani pielęgniarce za wizytę       

i obiecały codziennie szczotkować ząbki oraz jeść dużo warzyw i owoców, a mniej słodyczy.  

Serdecznie dziękujemy pani Joli za cenne wskazówki, które na pewno dzieci  6-letnie  wykorzystają 

w praktyce, aby mieć piękne ząbki. 
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Wychowawczynie zerówek 
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DZIEŃ KOTA 

W czwartek 17 lutego grupy dzieci 6-letnich obchodziły Dzień Kota. Tego dnia zamieniły się 

w futrzaste zwierzaki wkładając czarne ubranka, zakładając uszka, ogonki oraz malując wąsiki. 

Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się jak dbać o koty, poznały kilka ciekawostek na ich temat 

oraz rasy kotów. Wykonały własne kocie opaski oraz kilka prac plastycznych. Nie mogło zabraknąć 

także kocich tańców. Podczas tych wesołych zabaw nie zapomnieliśmy, że jednym z celów 

tego święta było podkreślenie znaczenia roli kotów w życiu człowieka oraz uwrażliwienie i zwrócenie 

uwagi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. 
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Wychowawczynie zerówek 
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 „PĄCZKI DO RĄCZKI” 

W czwartek 24 lutego grupy dzieci 6-letnich brały udział w akcji charytatywnej „Pączki do 

rączki”. W tym dniu przedszkolaki wykonały z masy solnej swoje pączki, które pomalowali farbkami. 

Dzieci obejrzały również prezentację na temat tradycji obchodów dnia, jakim jest „Tłusty 

czwartek”. Gdy nadeszła pora z wielkim apetytem zajadały się pączkami.  
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

  

BAL KARNAWAŁOWY 

Przedszkolaki bardzo długo czekały na ten dzień, który jest atrakcją bardzo lubianą przez 

dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. 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, księżniczki, motylki, piratów, strażaków, policjantów, Spider-Mana, 

Batmana, nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Kolorowe pociągi, tańce oraz pląsy 

przy muzyce, nauka tańca oraz układów tanecznych wprawiły wszystkich w karnawałowy nastrój. 

Nikt nie mógł się nudzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze swoimi paniami bawiły się wyśmienicie. 
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Wychowawczynie zerówek 

 

 

„ŚLADAMI DINOZAURA” 

W piątek 25 lutego grupy dzieci 6-letnich obchodziły „Dzień dinozaura”.  

Dinozaury to stworzenia, które od dawna niezwykle fascynują szczególnie dzieci. Nie tylko zaskakują 

swoim wyglądem i wielkością, ale też kryją wiele tajemnic. 

Tego dnia sale przedszkolne zmieniły się w niezwykłe kąciki: ” jurajskie parki”, w których 

oglądaliśmy przyniesione przez dzieci zabawki- dinozaury, albumy, plakaty, książki o dinozaurach. 

Obejrzeliśmy prezentację multimedialną przedstawiającą historię dinozaurów, ich cechy i gatunki. 

Przedszkolaki dowiedziały się m.in. jak wyglądały, czym się żywiły oraz w jaki sposób 

prawdopodobnie wyginęły.  

Podczas zajęć dzieci chętnie porównywały wygląd dinozaurów, określały ich wielkość, segregowały 
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je według określonej cechy. Z łatwością rozpoznawały nazwy przyniesionych z domu dinozaurów, 

dzieląc się swoją wiedzą.  

Dzieci z zaciekawieniem w grupach przeglądały przyniesione książki.  

Każdy przedszkolak wykonał opaskę na głowę z dinozaurem.  

W zabawach ruchowo – naśladowczych zamieniały się w dinozaury. Była również opowieść                       

o dinozaurach. Na koniec przedszkolaki wykonywały zadania związane z dinozaurami oraz wykonali 

własnego Dinusia. Największą atrakcją tego dnia były jednak wszelki figurki dinozaurów te duże i te 

małe.  
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Wychowawczynie zerówek 
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Z życia klas I-III 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

 

W dniu 8 lutego w klasach edukacji wczesnoszkolnej obchodzony był Dzień Bezpiecznego 

Internetu. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie  i propagowanie działań na rzecz 

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do Internetu.  

 

 

Uczniom z klas I-III przypomniane zostały korzyści i zagrożenia płynące z korzystania                      

z zasobów Internetu oraz bezpieczeństwa w sieci.  
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Agata Milewska, Alicja Olszak 
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ZANOŃCZENIE II MODUŁU MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU 

EDUKACYJNEGO ,,EMOCJA” 

  

Uczniowie klasy IIb ukończyli II moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego 

„EMOCJA”. Tematem przewodnim była Kraina Wyobraźni. Jego głównymi celami było pobudzanie 

wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności oraz rozbudzanie aktywności ucznia podczas zajęć. 

Dzieci były bardzo zaangażowane i chętnie uczestniczyły w zaproponowanych aktywnościach. 

Poprzez ciekawe opowiadania, prace plastyczne a także relaksacje można było przenieść się             

do Krainy Wyobraźni, gdzie wszystko jest możliwe.  
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      Emilia Bzodek, Patrycja Maury 



Życie Szkoły. Nr 91  Cz.1. Styczeń– luty 2022 

  

 

28 

 

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH W BAJKOWYM ŚWIECIE KSIĄŻEK 

 

Dnia 14 lutego uczniowie klas pierwszych dołączyli do grona „bajkowego świata książek”.                     

W tym dniu odbyło się pasowanie najmłodszych uczniów na czytelników szkolnej biblioteki.  Nowi 

czytelnicy wysłuchali cennych wskazówek mądrej sówki o tym jak należy dbać o książki. Chętnie 

rozwiązywali zagadki, tańczyli i śpiewali. Na koniec złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali 

pasowani na czytelników. To była wyjątkowa chwila dla pierwszoklasistów. Od tej pory należą do 

grona użytkowników szkolnych zasobów książkowych. Każdy  posiada kartę czytelnika i może 

samodzielnie wypożyczać książki. Na zakończenie pierwszej wizyty w bibliotece uczniowie  

otrzymali  książeczki z pamiątkowym wpisem oraz kolorowe zakładki samodzielnie wykonane przez 

panie bibliotekarki. 
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Życzymy pierwszoklasistom, aby książki odkrywały przed nimi świat tajemnic, przygód, 

niezwykłych emocji i wiedzy. Niech książki rozwijają ich wyobraźnię, ciekawość i umiejętności. 

Arleta Adamek, Alina Nowacka 

 

………………………………………..…………………………………………………………………………… 
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