
 

Spotkanie z książką 

Systematyczny kontakt dziecka  

z książką aktywizuje jego rozwój 

intelektualny i emocjonalny, budzi 

wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu 

postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Z tego powodu w 

naszym przedszkolu została wprowadzona akcja „Spotkanie z książką”. 

Celem akcji jest rozwijanie  

i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych, 

popularyzacja czytelnictwa i wartościowej literatury dla dzieci, 

utrwalenie potrzeby stałego kontaktu z książką, 

kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, 

włączenie rodziców w życie przedszkola. Do przedszkola zaproszeni zostali 

rodzice naszych dzieci, a od drugiego półrocza również uczniowie klas IV-VI 

oraz nauczyciele naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy 

włączyli się do akcji i sprawiły dzieciom wiele radości: Pani Karinie Koszeli, 

Pani Weronice Zygmund, Pani Marzenie Moczulskiej, Pani Beacie Wilczek. 

Oczywiście zapraszamy pozostały rodziców, do odwiedzenia naszego 

przedszkola z książką. 
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Karnawał to czas, kiedy bawią się i dorośli, i dzieci. Dlatego też w 

przedszkolu w Większycach zorganizowany został Bal Przebierańców, w 

którym udział wzięli rodzice oraz przedszkolaki z Większyc i Poborszowa. 

Podczas zabaw przy muzyce dzieci i ich rodzice mogli wspólnie spędzić czas i 

nawiązać nowe znajomości. W trakcie zabawy przewidziany był słodki 

poczęstunek dla wszystkich uczestników balu przygotowany przez rodziców. 

 

 

Nowinki przedszkolne 



Pierwszy Dzień Wiosny przypada na 21 marca. Nasze 

przedszkolaki witały Wiosnę nie tylko w ten dzień, ale przez cały 

tydzień.  W związku z udziałem w konkursie "Radosne 

przedszkole", w naszym przedszkolu zorganizowany został 

tydzień wiosny pt. "Wiosna w kolorowej sukience". Każdego dnia 

na dzieci czekały atrakcje: ozdabianie sukni Pani Wiosny, zajęcia 

muzyczno-ruchowe, spotkanie z panią pielęgniarką, która 

przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego żywienia. Przy 

okazji spotkania z panią pielęgniarką przygotowaliśmy świeżo 

wyciskany sok z marchewki i jabłka. Tradycyjne dzieci powitały 

Wiosnę barwnym korowodem, śpiewając i grając na 

instrumentach. W piątek natomiast odbyła się Wiosenna 

Olimpiada Sportowa. Jesteśmy pewni, że starania naszych 

wspaniałych Przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas 

na dobre. 

 

 

Poznajemy zawody… 

Przy okazji realizowania tematu tygodnia, w naszym przedszkolu pojawili się 

goście, którzy opowiedzieli na czym polega ich praca. Gościliśmy Panią 

Magdalenę Zuchorę, która jest weterynarzem i pracuje w gabinecie 

weterynaryjnym „4 Łapy” oraz Panią Sabinę Firutę, która z zawodu jest 

fizjoterapeutą i przeprowadziła z dziećmi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Przy 

okazji Dnia Dziewczynek w naszym przedszkolu pojawiła kosmetyczka- Nikola 

Kłosowska oraz fryzjerka- Michaela Kaplon. Obie panie pokazały nam na czym 

polega ich praca. Każda dziewczynka w tym dniu wyszła z przedszkola z 

kolorowymi paznokciami i wspaniałą fryzurą. 

 



 


