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Z kroniki przedszkolnej  
 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

 Uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” pozostanie na długo w pamięci dzieci  

z grup Biedronek i Żabek. Była to pierwsza taka ważna przedszkolna uroczystość, w której 

brali udział rodzice oraz pani wicedyrektor Agata Milewska. Uroczystość rozpoczęła się  

od powitania gości i przedstawienia krótkiego programu artystycznego, w którym maluszki 

zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były 

piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i tańce. Małym artystom bacznie przyglądali się rodzice, 

którym z twarzy nie znikał uśmiech. Po części artystycznej, dzieci złożyły uroczyste 

ślubowanie, w którym obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia  

z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani 

wicedyrektor dokonała uroczystego pasowania. Za dotknięciem czarodziejskiego ołówka każde 

dziecko stało się dzielnym przedszkolakiem. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy 

przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz mały słodki upominek. 
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                                                            Monika Dyba, Jolanta Urbańska 

 

DZIEŃ JEŻA 

 10 listopada to Międzynarodowy Dzień Jeża, święto kłujących ssaków. Jeże towarzyszą 

nam od najmłodszych lat dzieciństwa w bajkach, wierszach, książeczkach, dlatego nasze 

przedszkolaki włączyły się w obchody tego nietypowego święta.  Przedszkolaki miały okazję 

poszerzyć wiadomości dotyczące środowiska naturalnego jeży, ich wyglądu, sposobu 

poruszania się, odżywiania oraz tego, w jaki sposób przygotowują się do zimy. Dzieci 

dowiedziały się również na jak długo jeże zapadają w sen zimowy. Ponadto nie mogło 

zabraknąć tradycyjnej zabawy „Na dywanie siedzi jeż” oraz leśnych zagadek.. Na zakończenie 

wspaniałego dnia dzieci wykonały jeżykową pracę plastyczną, która ozdobiła ich salę. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 W dniu 25.11.2022r. przedszkolaki z naszego przedszkola uczestniczyły w obchodach 

Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim 

"milutkim przyjacielem". Można było zobaczyć misie małe, średnie, duże, brązowe, różowe, 

białe, niebieskie itd. Wszystkie były śliczne i wyjątkowe. W tym wesołym dniu przedszkolaki 

czekało wiele atrakcji. Zostały zaproszone do wspólnej zabawy ze swoimi misiami, poznały 

historię ich święta, oglądały o nich bajki, prezentację przedstawiającą ilustracje i imiona 

różnych misiów. Bawiły się m. in. przy piosenkach: "Dwa malutkie misie", "Jadą, jadą misie", 

brały udział w różnych zabawach ruchowych, konkursach, quizach, zgadywankach, 

wykonywały prace plastyczne. Dzień Pluszowego Misia w naszym przedszkolu był pełen 

uśmiechu i świetnej zabawy. Dzieci były szczęśliwe, iż mogły spędzić tyle czasu ze swoimi 

pluszowymi ulubieńcami oraz pokazać ich swoim koleżankom i kolegom z grupy. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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CZARY MARY 

 30 listopada przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw 

andrzejkowych. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać 

swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło ustawiania paputków, przekłuwania serduszek 

z imionami, wróżenia za pomocą wirującej butelki, lania wosku, 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 

 

POZNAJEMY ZAWÓD KRAWCOWEJ 

 W ramach realizacji bloku tematycznego „Ciepło i miło” dzieci z grupy Pszczółek 

gościły dwoje rodziców – panią Bogdańską oraz panią Woźniak, które z wykształcenia są 

krawcowymi. Było to kolejne ze spotkań przybliżających przedszkolakom tajniki różnych 

zawodów. Podczas spotkania dzieci poznały narzędzia krawieckie, takie jak: nożyce, naparstki, 

różnorodne igły, szpilki, centymetr krawiecki, mydełko czy kredę krawiecką. Przedszkolaki 

obejrzały też akcesoria pasmanteryjne potrzebne w pracy krawcowej. Kolejną atrakcją było 
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uszycie choinki z materiału, którą dzieci następnie wypełniły kuleczkami. 

Bardzo dziękujemy rodzicom za poświęcenie czasu i uatrakcyjnienie zajęć. Jednocześnie 

zachęcamy rodziców do aktywnego włączania się w proces edukacyjny i życie naszego 

przedszkola. 
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Agata Antkowiak 
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MIKOŁAJKI 

 Jak co roku 6 grudnia w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie ze Świętym  

Mikołajem. Wszystkie dzieci z niecierpliwością czekały na gościa. Mikołaj złożył wizytę 

najmłodszym wychowankom. Na początku odwiedził dzieci z oddziałów przedszkolnych.  

Już od samego rana przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka  

Św. Mikołaja. Pomimo braku białego puchu we wczesnych godzinach rannych w asyście 

swoich pomocników przybył do dzieci Św. Mikołaj. Gdy tylko gość wszedł do naszego 

przedszkola na buziach przedszkolaków pojawiły się uśmiechy i radość. Wcześniej maluchy 

nauczyły się wielu piosenek i wierszy, które  specjalnie dla Niego przygotowały. Dzieci 

powitały gości piosenką. Przedszkolaki obiecały Mikołajowi, że się poprawią. Na koniec po 

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

obdarował je prezentami. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze. Kolejną, 

równie atrakcyjną niespodzianką tego dnia były odwiedziny teatru POMPON, który 

zaprezentował przedstawienie świąteczne pt. „Rudolf czerwononosy”. Dzieci  

z zaciekawieniem oglądały losy bohaterów. Ten dzień na długo pozostanie  nam w pamięci. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

SZKOŁA PAMIĘTA 

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci" 

(Wisława Szymborska) 

Dzieci z grup przedszkolnych „Jeżyki”, „Misie” i „Zajączki” wzięły udział w akcji 

„Szkoła pamięta” ogłoszonej przez Ministra Edukacji i Nauki. W październiku przed Dniem 

Wszystkich Świętych i Zaduszkami, kiedy w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych, udały 

się na cmentarz. W ciszy, zadumie i skupieniu zapaliły znicze na grobach nauczycieli naszej 

placówki. Krótką modlitwą i minutą ciszy złożyły hołd poległym i pomordowanym za naszą 

małą i dużą Ojczyznę. Znicze zapaliły również przy popiersiu Jana Pawła II – patrona naszego 

przedszkola i szkoły. 

Akcja miała na celu uwrażliwić młode pokolenie na potrzebę pielęgnowania pamięci  

o bohaterach naszej wolności oraz o ważnych postaciach, które zapisały się w historii – tej 

ogólnonarodowej i lokalnej. 
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Udział przedszkolaków w inicjatywie „Szkoła pamięta" to wspaniała lekcja historii, 

oraz kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Tak uczciliśmy pamięć o tych, 

którzy od nas odeszli i udowodniliśmy, że PAMIĘTAMY! 

 

 

Wychowawczynie grup: Jeżyki, Misie, Zajączki 
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DZIECKO TO TAKI PATRIOTA MAŁY 

Tradycją jest, że w przeddzień 11 listopada w naszym przedszkolu obchodzimy Święto 

Niepodległości. Dzieci oraz nauczyciele przychodzą ubrani na galowo. Ich strój zdobi kokarda 

narodowa. Od samego rana odczuwa się podniosłą atmosferę, a w salach słychać śpiew 

piosenek patriotycznych. Przedszkolaki z grup: „Jeżyki”, „Misie”, „Zajączki” przez cały 

tydzień, poprzedzający to święto, przyswajały sobie treści patriotyczne. Końcowym efektem 

był mini Przegląd Piosenki Patriotycznej. Każda grupa postarała się zaśpiewać najpiękniej jak 

potrafi. Oczywiście nie mogło zabraknąć hymnu narodowego. O godz. 11.11 zabrzmiał  

„Mazurek Dąbrowskiego” zaśpiewany z głębi dziecięcych serc. Wyeksponowane zostały 

również symbole narodowe m.in. godło i flaga Polski. Następnie mali patrioci wraz  

z wychowawczyniami wybrali się na spacer pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich  

i Bojowników z Faszyzmem w Pępowie, aby zapalić znicz i minutą ciszy oddać hołd tym, 

którzy za Polskę walczyli i dla niej ginęli, aby odzyskać tak ważną rzecz jaką jest 

NIEPODLEGŁOŚĆ. 

Najmłodsi poprzez śpiewy i wiersze pokazali, jak bardzo kochają swoją Ojczyznę  

i cieszą się, że są Polakami.  
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Wychowawczynie grup: Jeżyki, Misie, Zajączki 

 

 

„CZY TO JUTRO, CZY TO DZIŚ, WSZYSTKIM JEST POTRZEBNY 
MIŚ!” 

 

 Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego malucha, ukochana maskotka na dobre  

i złe chwile. Można go przytulić, a nawet powiedzieć mu o czymś bardzo ważnym. O święcie 

tej postaci nie zapomniały najstarsze dzieci z naszego przedszkola. Każdy przedszkolak 

przyniósł swojego ukochanego pluszaka. Spotkały się misie małe, średnie i duże, brązowe, 

szare, żółte i różowe, a każdy był kochany, uroczy i wyjątkowy. Dzieci poznały historie Święta 

Pluszowego Misia, bawiły się przy piosenkach np. „Jadą, jadą misie”, „Pluszowy Miś” ”Stary 

niedźwiedź mocno śpi”. Brały udział w zgadywankach, zabawach ruchowych i degustacji 

miodu. Wykonywały prace plastyczne i obejrzały bajkę „Miś Uszatek”. Na koniec spotkania 

zjadły słodkiego piernika. Dzień Pluszowego Misia był pełen uśmiechu i świetnej zabawy, 

 bo mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek , moda na misia nie 

przemija. 
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Wychowawczynie grup: Misie, Jeżyki, Zajączki 
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Z życia klas I-III 
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „EUROPA I JA” 

 W tym roku szkolnym uczniowie klasy 3b biorą udział w projekcie edukacyjnym, 

którego celem jest przybliżenie wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Krajem, 

który wybraliśmy jest Ukraina ze względu na to, że zespół klasowy współtworzy pięcioro 

uczniów z tego państwa. Chcemy poznać bliżej ukraińską kulturę, tradycje i zwyczaje  

 Projekt składa się z ośmiu zadań, po jednym na każdy miesiąc. Do tej pory wykonaliśmy 

pierwsze zadanie polegające na poznaniu symboli narodowych wybranego państwa. Valentyn, 

jeden z uczniów, opowiedział nam co symbolizują ukraińskie barwy narodowe i co oznacza 

godło tego kraju. Na mapie Europy wyszukiwaliśmy Ukrainę i wskazywaliśmy jej stolicę - 

Kijów. Odsłuchaliśmy również hymn narodowy naszych sąsiadów, a na koniec każdy uczeń 

wykonał pracę plastyczną - flagę Ukrainy. Poznaliśmy również ukraińską bajkę pt. 

„Rękawiczka”. Po jej obejrzeniu uczniowie wykonali ilustracje do treści poznanej bajki oraz 

porozmawialiśmy na temat zachowania bohaterów. 
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Alicja Olszak 
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PASOWANIE KLAS I NA CZYTELNIKA 

„Mała książka wielki człowiek, 
który w niej odkryje skarb,  
więc nie czekaj ruszaj w drogę  
po przygodę, 
a litery wskażą szlak”. 

 Tymi słowami piosenki powitaliśmy uczniów klas pierwszych z wychowawcami  

na uroczystym apelu. Dnia 7.11 2022r. odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej. 

Celem tego spotkania było zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki, rozwijania 

umiejętności czytania. Podczas spotkania, dzieci poznały zasady korzystania z biblioteki 

szkolnej oraz poszanowania książek, mogły wykazać się także znajomością postaci bajkowych. 

Nie zabrakło momentu głośnego czytania. Uczniowie wysłuchali fragmentu „Legendy o pieśni” 

Janusza Korczaka w wykonaniu pani Dyrektor. Następnie wszyscy pierwszoklasiści złożyli 

uroczyste ślubowanie, po którym zostali pasowani na czytelnika „Czarodziejską Zakładką”  

i otrzymali upominek „Pierwsze abecadło”. Mamy nadzieję, że pełni zapału pierwszoklasiści 

będą częstymi gośćmi naszej biblioteki!!!! 

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie! 

 

 

Arleta Adamek, Alina Nowacka 
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MAŁE ŚLEDZTWO W WIELKIEJ SPRAWIE 

 

 Dnia 14.11.2022r. uczniowie klas drugich obejrzeli spektakl pt. „Małe śledztwo  

w wielkiej sprawie”. Przedstawienie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu  

i Aktywności Lokalnej w Pępowie. Dzieci wybrał się tam na zaproszenie Komunalnego 

Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wspólnie z Detektywem Zielono Oczko i Panią 

Ekolog, dzieci utrwaliły zasady prawidłowej segregacji śmieci. Na podsumowanie mali 

widzowie otrzymali w prezencie książeczki o tematyce ekologicznej oraz ulotki propagujące 

właściwe funkcjonowanie gospodarstw domowych w trosce o dobro naszej planety. 
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Wychowawczynie klas drugich 

 

WIZYTA PIERWSZAKÓW W NADLEŚNICTWIE 

 

 Dnia 9 listopada wszystkie klasy pierwsze wybrały się na zajęcia przyrodnicze do sali 

edukacyjnej Nadleśnictwa Piaski. Zajęcia przygotowała i poprowadziła dla nas Pani Monika 

Prętkowska, która zapoznała dzieci z gatunkami zwierząt występujących w naszych lasach i ich 

śladami, jakie zostawiają. Następnie wybraliśmy się na spacer do pobliskiego lasu, gdzie dzieci 

rozpoznawały gatunki drzew. Pani Monika pokazała nam, jak określić ile lat ma dane drzewo. 

Uczniowie klas pierwszych mieli również możliwość dokonać pomiarów drzewostanu. Każde 

dziecko otrzymało w prezencie pamiątkowy drewniany ołówek. Bezpośredni kontakt  

z przyrodą zbliżył dzieci i uwrażliwił na świat roślinny i zwierzęcy. Dzieci uczą się właściwego 

i opiekuńczego stosunku do przyrody, rozumieją jakie stanowisko i rolę zajmuje człowiek  
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w przyrodzie. Jeszcze raz dziękujemy Pani Monice za przeprowadzone zajęcia.

  

 
Romina Jańczak, Lidia Machowska, Maria Tomczak 
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11 LISTOPADA ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 11 listopada w całej Polsce panuje doniosła atmosfera, gdyż obchodzimy święto 

odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach okupacji. Jest to wspaniały czas  

dla Polaków i okazja, aby uczcić pamięć walczących wówczas żołnierzy. Również w naszej 

szkole pamiętamy o bohaterach i ich zasługach dla naszego kraju. Dlatego jak co roku, w to 

święto w eleganckich strojach oraz w duchu patriotyzmu uroczyście spotykamy się o godz. 

11:11 na dziedzińcu szkoły w celu wspólnego odśpiewania hymnu narodowego Mazurka 

Dąbrowskiego. W klasach śpiewamy pieśni patriotyczne, wykonujemy biało-czerwone 

kotyliony, które są symbolem miłości i szacunku do ojczyzny. Poznajemy wielkich polskich 

patriotów. 

Kochamy Cię Polsko! 

 Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 96  Cz.1. Listopad – grudzień 2022 
 

WYCIECZKA DO PIERWSZEJ STOLICY POLSKI 

 Dnia 23.11.2022r. uczniowie klas 2b i 3a odwiedzili legendarną stolicę Polski - 

Gniezno. Założenia wycieczki miały charakter historyczno - artystyczny. Oba cele udało się 

zrealizować. Na początku uczestnicy odwiedzili wzgórze Lecha zwieńczone piękną, gotycką 

katedrą - miejsce koronacji polskich królów. Podczas zwiedzania z przewodnikiem uczniowie 

poznali charakterystyczne cechy architektury gotyku, wysłuchali legendy o św. Wojciechu  

i poznali niezwykłą historię drzwi gnieźnieńskich. Niesamowity charakter i atmosfera tego 

miejsca zachwyciła dzieci. Wyposażeni w sporą wiedzę na temat tego legendarnego miejsca, 

wycieczkowicze udali się do fabryki bombek na zajęcia pt. „Jak powstają bombki?” 

oraz warsztaty artystyczne. Podczas części warsztatowej wykonali przepiękne, 

spersonalizowane ozdoby choinkowe. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wycieczka 

wzbogaciła wiedzę historyczną uczniów oraz w sposób kreatywny wprowadziła 

ich w atmosferę zbliżających się świąt. 
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Katarzyna Banaszyńska, Emilia Bzodek, Alicja Olszak, Arleta Sierszulska 

 

 

 

SPOTKANIE Z AUTOREM 

 

 Wyjątkowe spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim w Gminnym Ośrodku 

Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie dla grupy wiekowej 6-8 lat.  

Łukasz Wierzbicki jest autorem książek dla dzieci i młodzieży, redaktorem, biografistą, 

podróżnikiem oraz menadżerem kultury. Z okazji Dnia Pluszowego Misia, pan Łukasz 

przedstawił dla dzieci program Dziadek i Niedźwiadek. Uczniowie poznali wspaniały świat 

przygód bohaterów książek, które autor przedstawił w bardzo interesujący i zarazem zabawny 

sposób. Bardzo dziękujemy za ciekawe spotkanie. Była to dla Nas wspaniała niespodzianka  

z okazji Dnia Pluszowego Misia. 



Życie Szkoły. Nr 96  Cz.1. Listopad – grudzień 2022 
 

 

 
          Romina Jańczak 
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KONCERT KAPELI KARPATI 

 W dniu 23 listopada w naszej szkole gościliśmy kapelę góralską Karpati, która zabrała 

nas w muzyczną podróż po karpackich krajach. Podczas koncertu artyści opowiedzieli nam  

o tradycjach i muzyce bałkańskiej, węgierskiej, cygańskiej i góralskiej. Mogliśmy posłuchać 

utworów w ciekawych aranżacjach i zachwycić się niezwykłym, śpiewem na głosy, przy bardzo 

energicznym akompaniamencie skrzypiec, kontrabasu i akordeonu. Niejednokrotnie 

wykonawcy zaskoczyli nas i udowodnili nam, że muzyka Karpat jest obecna w naszej kulturze 

bardziej, niż ktokolwiek się tego spodziewał. W obecnym składzie koncertują od 2018 roku,  

a w ich grze słychać ducha Karpat, Bałkanów, Słowacji, Ukrainy i Polski. Ich wizytówką są 

oryginalne aranżacje – śpiew na trzy głosy, brawurowe sola i wielka energia płynąca  

z instrumentów. 

 

 
Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich oraz edukacji wczesnoszkolnej 
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KONKURS PLASTYCZNY „JESIEŃ NA LIŚCIU MALOWANA” 

 W miesiącu październiku dzieci przedszkolne z grupy „Misie”, „Jeżyki” i „Zajączki” 

oraz uczniowie klas 1-3 brali udział w szkolnym konkursie plastycznym „JESIEŃ NA LIŚCIU 

MALOWANA”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas 

przyrody oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i aktywności twórczej. Na konkurs wpłynęło 

bardzo  dużo ciekawych, jesiennych prac. Wybór zwycięzców był trudny, ponieważ każdy 

wykazał się pomysłowością. Prace ocenione zostały pod kątem oryginalności, staranności, 

wartości artystycznej i techniki wykonania. Ostatecznie jury zdecydowało przyznać osiem 

wyróżnień, które otrzymali: 

- Maurycy Krajka - grupa „Zajączki”, 

- Oliwier Paterka – grupa „Jeżyki”, 

- Wanessa Hensel – kl. 1b, 

- Alan Puślednik – kl. 1b, 

- Nadia Nowacka – kl. 1c, 

- Tadeusz Jakubowski – kl. 1c, 

- Natan Grześkowiak – kl. 2b, 

- Cezary Klemczak – kl. 2c. 

Dnia 16 listopada br. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród  

i dyplomów. Laureaci otrzymali nagrody. Pozostali uczestnicy zostali też nagrodzeni za 

włożony ogrom pracy. Wszyscy otrzymali także gratulacje z rąk pani wicedyrektor Agaty 

Milewskiej. Prace zostały wyeksponowane  na drugim piętrze naszej szkoły. Prace konkursowe 

wzięły udział w powiatowym konkursie plastycznym „JESIEŃ NA LIŚCIU MALOWANA” 

zorganizowanym przez Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”. W gronie laureatów  

i wyróżnionych były dzieci z naszej szkoły: 

- Gabriela Żydek, 

- Alan Puślednik, 

- Jan Waszyński, 

- Karolina Linke, 

- Paulina Rybakowska. 

Gratulujemy zwycięzcom! 

Pragniemy serdecznie podziękować Radzie Rodziców za ufundowanie wspaniałych nagród dla 

uczestników szkolnego konkursu plastycznego. 
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Organizatorzy konkursu: Maria Tomczak, Lidia Machowska, Romina Jańczak 

MUZEUM CZEKOLADY 

 W poniedziałek, 28 listopada klasa 2c wybrała się na wycieczkę do Muzeum Czekolady 

w Poznaniu. Drugoklasiści uczestniczyli w warsztatach, na których poznali tajniki produkcji 

czekolady. Dowiedzieli się, jaką drogę musi przebyć ziarenko zanim stanie się smakowitą 

tabliczką. Bardzo ciekawym doświadczeniem było kosztowanie tłuszczu kakaowego, którego 

smak przypominał masło. Dzieci zostały również poczęstowane różnymi rodzajami czekolady 

oraz prawdziwymi ziarnami kakaowca. Każdy uczestnik dostał czapkę kucharską i niczym 

prawdziwy Chocolatier, tworzył swoją własną tabliczkę. Dziewczynki i chłopcy ozdabiali je 

smakowitymi dodatkami, takimi jak żelki, kolorowe cukierki czy owoce. Na koniec dzieci 

miały okazję kupić ręcznie wyrabiane czekoladowe smakołyki w sklepiku przy muzeum. Czas 

pozwolił nam też odwiedzić Stary Rynek i zobaczyć słynne koziołki. 
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Małgorzata Andrzejewska, Weronika Krajka 
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MIKOŁAJKI 

 W tym roku szkolnym przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 w tygodniu 

mikołajkowym wybrały się do Babkowic celem uczestnictwa w warsztatach „Pracownia 

Świąteczna Kraina”. Dzieci z niecierpliwością czekały na ten dzień, gdyż przewidziano moc 

atrakcji. Na miejscu zastaliśmy piękną scenerię, która przeniosła nas w świąteczny klimat. 

Warsztaty rozpoczęły się od samodzielnego wałkowania ciasta oraz wycinania pierniczków, 

które po wypieczeniu były przez nas pięknie dekorowane. Następnie zapakowane czekały  

na nas żeby zabrać je do domu i poczęstować domowników. Nie zabrakło tańców oraz zabaw 

przy świątecznych piosenkach jak i „przejażdżki” na saniach świętego Mikołaja, które 

zagościły na sali. Kolejnym etapem warsztatów było wykonanie pachnących mydełek, które 

każdy uczestnik pięknie zapakował i zabrał do domu. W międzyczasie skosztowaliśmy smaku 

pysznego kakao, dzięki któremu nabraliśmy „mocy” do dalszej zabawy. Każdy uczestnik 

napisał list do świętego Mikołaja, wierząc że zapisane „marzenia” o danej rzeczy zostaną 

spełnione. Kolejnym etapem warsztatów była dekoracja choinki, bo czym są święta bez tego 

drzewka?! Wykonaliśmy bardzo długi, kolorowy łańcuch, który ozdobił choinkę. Wyglądała 

ona teraz bardzo pięknie! Na warsztatach istniała też możliwość wykonania zdjęcia z fotobudki, 

co sprawiło nam dużo radości. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć wizyty Świętego 

Mikołaja, który z uśmiechem przywitał każde dziecko wręczając mu certyfikat grzecznego 

dziecka. Był to dzień pełen radości, zabawy, który na długo zostanie w naszej pamięci. 
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Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich, wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 

MUZYCZNE OZOBOTY 

 Uczniowie klasy 1a, którzy biorą udział w innowacji „Kodujące asy z pierwszej klasy” 

są po kolejnych zajęciach z ozobotami. Ostatnim tematem zajęć z ozobotem, była lekcja 

muzyki. Zanim dzieci przystąpiły do pracy z naszym przyjacielem, poznały klucz wiolinowy, 

który otwiera świat muzyki. Nauczyły się co to cała nuta, półnuta oraz co to jest gama i jakie 

ma dźwięki. Miały okazję zagrać gamę na elektrycznych organkach oraz nauczyć się śpiewać 

gamę. Podsumowaniem całych zajęć była praca z ozobotem. Każde dziecko miało za zadanie 

tak zaprojektować drogę ozobota, aby odbył ją na szablonie klucza wiolinowego. Dzięki temu 

zadaniu dzieci nauczyły się precyzyjnie projektować drogę ozobota, doświadczając, że 

najmniejszy błąd spowodowany słabym pokolorowaniem wpływa na trasę ozobota. Wszystkim 

dzieciom bardzo podobały się te zajęcia.  
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Romina Jańczak 



Życie Szkoły. Nr 96  Cz.1. Listopad – grudzień 2022 
 

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM. 

 Przez cały okres roku szkolnego 2022/2023 uczniowie z klasy 1a biorą udział  

w projekcie pt.” Zdrowo jem, więcej wiem”. Głównym celem projektu jest wykształcenie  

u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz 

przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia 

szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem,  

a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności 

fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. W ramach projektu w etapie jesienno-zimowym 

uczniowie klasy 1a wykonali następujące zadania:  

1. Przygotowanie przedstawienie „Na straganie”. 

2. Przygotowaniu zabawnej historyjki w postaci komiksu/bajki/ wiersza o warzywach 

i/lub owocach i ich przewadze nad słodyczami. 

3. Przygotowanie prezentacji pt.” Owoce-WArzywa-CJE”, która polegała  

na przygotowaniu zagadki lub wierszyka o owocu lub warzywie;  reklamy w formie 

plakatu zachęcającej do jedzenia tego owocu lub warzywa; informacji na temat wartości 

odżywczych omawianego owocu lub warzywa, jego historii, ciekawostek na jego temat. 
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Romina Jańczak 
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ELF I RUDOLF 

 6 grudnia w Naszej Szkole odbył się występ teatralny dla dzieci "Elf i Rudolf", który 

zabrał nas w zaczarowany świat renifera Rudolfa i elfa Ciamajdy. Historia o przyjaźni i magii 

świąt Bożego Narodzenia �� niezwykle przypadła do gustu wszystkim dzieciom.  

Po obejrzeniu teatrzyku dzieci utwierdziły się w przekonaniu, że w czasie Świąt Bożego 

Narodzenia najważniejsze to, aby spędzić je w gronie najbliższych. 

 

 
  Wychowawczynie grup dzieci sześcioletnich, wychowawczynie klas 1-3 

 

 

 

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
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Agata Antkowiak Alicja Olszak, Arleta Sierszulska 
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Patronat: Dyrektor Szkoły 

Cyryla Krajka 
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