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Z kroniki przedszkolnej  
 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „KRAINA ZMYSŁÓW” 

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Krainy Zmysłów Pszczółki wczuły się w rolę małych 

artystów i wykonały przy użyciu farb majową łąkę, uwalniając tym samym swobodną ekspresję 

twórcza. Radość dzieci nie miała końca a efekt końcowy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. 

Kontynuując temat majowej łąki dzieci zamieniły się w kucharzy i stworzyły sensoryczną matę, 

wyrabiając ciasto z produktów spożywczych. Wykonana mata posłużyła nam stymulacji dotykowej        

i wzrokowej. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DZIEŃ MAMY 

Z okazji Dnia Mamy każda grupa przedszkolna przygotowała występ artystyczny dla swoich 

mam, mając okazję do zaprezentowania swoich talentów muzycznych, tanecznych i recytatorskich. Po 

występie dzieci wręczyły swoim gościom laurkę oraz upominek.  

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA 

          Dzień Dziecka to dla każdego przedszkolaka szczególny moment, ponieważ czeka na niego wiele 

atrakcji. W tym dniu wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych zostały zaproszone do wzięcia 

udziału w festynie z okazji Dnia Dziecka. Przedszkolaki miały możliwość doznać różnych wrażeń, 

brały udział w konkurencjach sportowych, bawiły się z klownem a także skakały na dmuchańcach.  

To był bardzo udany i szczęśliwy dzień. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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WYCIECZKA DO LESZNA 

Dnia 06.06.2022r.. grupy przedszkolne: "Motylki", "Biedronki", "Żabki", "Pszczółki"  

i "Ślimaczki" udały się na wycieczkę do Leszna. Najpierw udaliśmy się na lotnisko. Tam dzięki 

uprzejmości Pani dyrektor lotniska oraz Panów z Aeroklubu Leszczyńskiego dzieci zostały 

oprowadzone po hangarach, w których przechowywane są szybowce i samoloty. Dużym 

zainteresowaniem wśród starszaków cieszyła się lekcja pilotażu. Kolejnym punktem naszej wycieczki 

był wyjazd do Zaczarowanego Świata WMB. Wycieczka minęła nam bardzo szybko. Zmęczeni, 

zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola. 

 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Z życia klas I-III 

TURNIEJ ODPADOWY 

Trzeciego czerwca 2022 roku w naszej szkole odbył się Turniej Odpadowy dla uczniów klas 

trzecich zorganizowany przy współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego. 

Spotkanie miało charakter zawodów sportowych z elementami edukacji ekologicznej dotyczącej 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności zasad ich segregacji. Każda 

z klas miała swojego patrona: klasa 3a- Petunia (tworzywa sztuczne i metal), klasa 3b- Szkłak Zielony 

(szkło kolorowe), klasa 3c - Papa Pier (papier). Choć poziom był wyrównany, ostatecznie zwyciężyła 

klasa 3b, drugie miejsce zajęła klasa 3c, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa 3a. Miłą 

niespodzianką okazały się upominki dla wszystkich uczestników rozgrywek oraz zgniatarka do butelek 

dla zwycięskiej drużyny. Hymnem turnieju stała się „Piosenka ekologiczna”, która umilała rywalizację. 

 Dziękujemy przedstawicielkom KZGRL za przygotowanie zawodów. Uczniom i wychowawczyniom, 

realizującym innowację „Jestem Eko- jestem spoko!”, bardzo podobał się ten nietypowy przekaz 

ważnych informacji o ochronie naszej planety. 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 94  Cz.1. Maj – czerwiec 2022 

  

 

11 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 94  Cz.1. Maj – czerwiec 2022 

  

 

12 

 

Beata Kaczmarek, Alicja Olszak, Violetta Rolnik  

 

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA 

 

7 czerwca dzieci z klas 1a, 1b, oraz 2b wraz z nauczycielkami pojechały na wycieczkę  

do wrocławskiego ZOO. Celem wyjazdu było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt 

żyjących w różnych rejonach świata, zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO 

oraz kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w miejscach publicznych i przyjemne 

spędzenie czasu. Podczas wyjazdu była piękna pogoda, a dzieciom dopisywały dobre humory. 

Uczniowie podczas wycieczki mieli okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki 

pochodzące ze wszystkich kontynentów. Przyglądanie się zachowaniu egzotycznych zwierząt budziło 

wśród nich wiele emocji. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami sprawił, że wiadomości zdobyte podczas 

wycieczki na trwałe zapiszą się w pamięci dzieci. Za największą atrakcję uczniowie uznali możliwość 

zobaczenia zwierzaków w Oceanarium. Ogród Zoologiczny jest nie tylko uroczym miejscem  

do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale też skarbnicą wiedzy przyrodniczej całego 

świata. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć wystawę multisensoryczną Van Gogha. Prace 

słynnego artysty zaprezentowane są dzięki technologii, która przenosi widzów w niesamowity świat 

wyobraźni wielkiego mistrza. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni ekspozycyjnej na ekranach  
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o powierzchni ponad 2000 m2 można zobaczyć setki dzieł i dosłownie zanurzyć się w świecie obrazów. 

Wszystkie prace artysty wyświetlane są jako wielkoformatowe, tętniące kolorami płótna. Ściany wokół 

oraz podłoga przemieniają się w pasjonującą opowieść o życiu i twórczości malarza. Zwieńczeniem 

wycieczki był pokaz fontann multimedialnych przy Hali Stulecia. Wodnym widowiskom 

towarzyszy muzyka klasyczna zsynchronizowana ze starannie dobraną muzyką, spektakularnym 

oświetleniem oraz multimedialnymi animacjami dając niesamowite wrażenie artystyczne.  

W bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiej Pergoli znajduje się Pawilon Czterech Kopuł Muzeum 

Sztuki Współczesnej, Ogród Japoński i pozostała część Parku Szczytnickiego. Wyjazd okazał się nie 

tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody oraz sztuki.  
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Zuzanna Weinert 

 

POZNAJEMY POLSKĘ 

Dziesiątego czerwca bieżącego roku uczniowie klas trzecich wraz z opiekunkami pojechali  

na wycieczkę do Dobrzycy i Gołuchowa. Pierwszym punktem wyjazdu było Muzeum Ziemiaństwa  

i Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy. Podczas lekcji muzealnej „Tajemnice pałacowych komnat” 

trzecioklasiści odbyli wędrówkę po pałacowych salach. Dowiedzieli się, jakie funkcje pełniły 

pierwotnie poszczególne komnaty, co się w nich znajdowało i co uległo zmianie wraz z upływem lat. 

Nieznane przejścia, małe schowki, nieistniejące drzwi oraz miejsca niedostępne na co dzień  

dla zwiedzających - to tylko niektóre tajemnice, które kryje pałac. Ciekawostką jest to, że właścicielem 

pałacu był Augustyn Gorzeński, który był obecny przy tworzeniu Konstytucji 3 Maja. Pałac otacza 

przepiękny park, w którym króluje, jeden z największych w Europie, platan klonolistny oraz znajduje 

się 30 pomników przyrody. Między alejami usytuowane są  woliery z ptactwem ozdobnym. 

Największy zachwyt zwiedzających wzbudziły pawie, które pozowały do zdjęć, prezentując swe 

piękne, rozłożyste ogony. Kolejnym punktem wyprawy był Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 

Tutaj dzieci uczestniczyły w lekcji terenowej „Szukamy dendrologicznych skarbów” polegającej  

na zabawie z użyciem planu parku i kart pracy. Uwzględniała ona obserwację i opis drzew okazowych 
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w części ozdobnej arboretum. W trakcie zajęć uczestnicy zdobyli nową wiedzę o poszczególnych 

gatunkach drzew i prezentowali pozyskane informacje przed pozostałymi kolegami i koleżankami.  

Po zajęciach trenowych przyszła  pora na zwiedzanie Muzeum Leśnictwa znajdującego się w budynku 

starej powozowni i owczarni. To nietypowe spotkanie z lasem wzbogaciło dotychczasową wiedzę 

uczniów o tym ekosystemie oraz o sposobach jego ochrony. Płynnie nawiązywało do treści 

realizowanej w klasach trzecich innowacji „Jestem Eko - jestem spoko!”  Następnie wycieczkowicze 

zjedli pyszny obiad i odpoczęli w Domu Pracy Twórczej. Ostatnim punktem programu był długi spacer 

do Pokazowej Zagrody Zwierząt, która zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją 

w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki. Aktualnie ogłoszony jest konkurs na imię  

dla tygodniowego żuberka, najmłodszego mieszkańca zagrody. Pogoda tego dnia dopisała, było ciepło 

i bardzo słonecznie. Zmęczeni, lecz zadowoleni podróżnicy wieczorem wrócili do Pępowa. 

Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu rządowego „Poznaj Polskę”. 
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Beata Kaczmarek, Alicja Olszak, Violetta Rolnik 
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WAKACJI NADSZEDŁ CZAS 

„…Wakacji nadszedł czas, wiele przygód czeka nas…” pod takim hasłem uczniowie klas 1-3 

pożegnali rok szkolny 2021/2022. Uroczystości szkolne poprzedziła msza święta w kościele 

parafialnym. Po nabożeństwie, pod opieką wychowawców, dzieci udały się do szkolnej sali 

gimnastycznej. Krótki program artystyczny, o tematyce wakacyjnej, w wykonaniu trzecioklasistów, 

poprzedziło odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Agata Milewska. 

Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie wraz z wychowawczyniami przeszli do swoich sal, gdzie 

nastąpiło rozdanie świadectw i nagród. 
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Wszystkim wychowankom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji! 

 

Nauczycielki klas edukacji wczesnoszkolnej 
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