
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Jak co roku, pełni optymizmu i zaangażowania rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny.  W 
tym roku liczymy sobie cztery oddziały. Najmłodszą grupę tworzą „Słoneczka”, nieco starsze 
są „Smerfy”, najliczniejsze „Biedronki” i przyszłe pierwszaki to „Żabki”. 

W naszym przedszkolnym kalendarium znalazło się kilka interesujących możliwości do 
świętowania.  I tak 16 września celebrowaliśmy „Międzynarodowy Dzień Kropki”. Ideą jest 
odkrywanie i propagowanie kreatywności, odwagi oraz dobrej zabawy, zwłaszcza w 
młodszych dzieciach. Tego dnia przedszkolaki brały aktywny udział w zajęciach ruchowych, 
muzycznych i plastycznych, wszystkie nosiły miano kropki.

Również tego dnia, cała społeczność szkolno-przedszkolna wzięła udział w „Sprzątaniu 
Świata”. Nam przyszło w udziale najważniejsza część do posprzątania, czyli najbliższa 
okolica, na terenie której najczęściej spędzamy czas na świeżym powietrzu. Wszystkie dzieci 
chętnie uczestniczyły w tej akcji.



Następnie  przyszła  kolej  na  powitanie  Pani  Jesieni,  która  zawitała  u  Nas  osobiście  21
września. Dzieci dowiedziały się, po jakich cechach można poznać, że już u nas jest. Tego
dnia powstało mnóstwo bardzo kreatywnych i kolorowych pierwszych dzieł  zwiastujących
rychłe nadejście nowej pory roku. Nie zabrakło również  zajęć umuzykalniających, zabaw



podkreślających zmieniającą się aurę. Obowiązkowo wszystkie dzieci wybrały się na spacer 
w poszukiwaniu pierwszych oznak zmiany pory roku.

"Owoców jest wiele na świecie
Ale najlepsze z nich jabłko przecież!
Takie czerwone, okrąglutkie
Takie soczyste i kruchutkie".
W  myśl  tegoż  cytatu  8  października  odbyło  się  w  przedszkolu  „Święto  Jabłuszka”.
Przedszkolaki wykonywały prace plastyczne z motywem jabłka oraz dowiedziały się, na ile
sposobów można je jeść. Dzięki naszej nieocenionej ekipie kuchennej, dzieci miały okazję
spróbować przepysznych pieczonych jabłek z dodatkiem cynamonu oraz miodu. 



Nie zabrakło zabaw z jabłkiem w roli głównej, oraz wystawy prac dzieci.





13  października  obchodziliśmy  Dzień  Edukacji  Narodowej.  Wychowawcy  w  tym  dniu
przygotowali prezentacje oraz pogadanki na temat tegoż święta dla swoich wychowanków.
Dzieci  wykonywały  laurki  dla  wszystkich  pracowników  pracujących  w  szkole.  Zwróciły
uwagę na ważną rolę, jaką odgrywa każda osoba, nie tylko nauczyciele oraz dyrekcja, ale i
Panie  Opiekunki,  Panie  dbające  o  porządek,  Panowie  dzięki  którym wszystko  działa  jak
należy i oczywiście wszystkim tym, dzięki którym dzieci mają ciepły i smaczny posiłek. 

18 października miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w naszej całej szkole.  O godzinie
11 zabrzmiał alarm przeciwpożarowy. Cała szkoła z przedszkolakami włącznie, udała się w
okolice Orlika. Przedszkolaki z wielką uwagą i zaciekawieniem udały się na miejsce zbiórki. 

Niezauważenie minęły 2 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego. Ten czas był niezwykle
intensywny  i  obfity  w  wydarzenia  z  życia  przedszkola.  Czekamy  z  niecierpliwością  na
kolejne. Dzięki uprzejmości dyrekcji oraz redakcji mamy okazję podzielić się z Państwem
naszymi  poczynaniami  z  czego  jesteśmy  bardzo  zadowoleni  i  nie  możemy  doczekać  się
kolejnych okazji do podzielenia się naszymi działaniami.                      

                                                                                                    P.F.


