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Nr 4/2017 

Dzień 31 października pozostanie na długo w pamięci przedszkolaków  

z Publicznego Przedszkola w Większycach. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza 

ważna uroczystość – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. W tym dniu 

niespodziankę dla swoich młodszych kolegów przygotowały dzieci, które 

uczęszczają do przedszkola już kolejny rok. W przedstawieniu „Dzieci dzieciom” 

ukazały historię żabki, która nie słuchała mamy, jednocześnie przypominając, że 

należy słuchać swoich rodziców.   Po występach i uroczystym pasowaniu na 

wszystkich czekał słodki poczęstunek. W radosnej atmosferze spędziliśmy 

wtorkowe popołudnie. Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć: „Mamo, tato- 

jestem przedszkolakiem!” 

 

 

 

 

 

 

Z okazji zbliżających się  Świąt Bożego Narodzenia. pragniemy 

wam życzyć niezwykłych wrażeń, niezapomnianych i cudownych 

chwil oraz nowych, wspaniałych możliwości w nadchodzącym 

2018 roku 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS-P Większyce 

Relacja z przygotowań przedświątecznych w naszym 

przedszkolu już w następnym numerze naszej gazetki. 

Serdecznie zapraszamy do lektury. 



DZIEŃ NIEPODLEGLOŚCI OKIEM PRZEDSZKOLAKA 

10 listopada, dzień przed 99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,  

w naszej szkole odbyły się uroczyste apele z tej okazji. Nasze przedszkolaki 

dołączyły do obchodzonych uroczystości i swoim występem uświetniły apel. 

Dzięki takim uroczystościom dzieci bardziej mogą zrozumieć istotę tego święta. 

Nabywają świadomości  narodowej  oraz kształtują postawy patriotyzmu.  

 

 

 

 

 

WYJAZD NA SPEKTAKL W HOTELU SOLIDARIS 

„NOWE SZATY CESARZA” 

7 listopada nasze przedszkolaki  wybrały się na spektakl pt. „Nowe Szaty Króla”. 

Dla wielu dzieci dużym przeżyciem była pierwsza wycieczka autobusem. Aktorzy 

przedstawili historię o pewnym mającym słabość do strojów władcy, którego 

próżność, a ponadto próżność jego dworzan wykorzystuje krawiec. Dzieci 

dowiedziały się, że nie warto podążać za innymi wbrew sobie. Nie należy zawsze 

i każdemu przytakiwać, należy mieć swoje zdanie i odważnie je wyrażać.  

 

 

 

 

NASZA PIESZA WYCIECZKA DO OSP WIĘKSZYCE 

14.11.2017 dzieci z naszego przedszkola odwiedziły strażaków z miejscowej 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzieci przez chwilę mogły wcielić się  

w rolę strażaka zakładając mundur i hełm. Maluchy iały  również  możliwość  

z bliska obejrzeć wóz strażacki,  a jego głośny sygnał  alarmowy wzbudził wiele 

emocji. Bardzo ważnym i niezwykle interesującym elementem spotkania był 

pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy. Dzieci dowiedziały się, że strażacy 

służą pomocą także  podczas wypadków i klęsk żywiołowych. Dzieci przez chwilę 

mogły wcielić się w rolę strażaka zakładając mundur i hełm. Największe jednak 

emocje wywołała możliwość przejażdżki i powrót nowym wozem strażackim pod 

sam budynek przedszkola. Ta wizyta z pewnością na  długo pozostanie  

w pamięci naszych najmłodszych. 

 

 

 

 

 

 

Każde dziecko ma jakiś talent. Najważniejsze, by go odkryć i umiejętnie 
rozwinąć. Nasze przedszkole wspiera swoich wychowanków, dlatego aby 
doskonalić ich zdolności zorganizowany został przegląd talentów. Rodzice 
mogli zgłaszać swoje dzieci w czterech kategoriach: śpiew, taniec, wiersz 



oraz inne. Przegląd okazał się wspaniałym pomysłem, dlatego  
z przyjemnością zorganizujemy go w przyszłym roku szkolnym.  Podczas 
przeglądu zaprezentowali się: Magdalena Koszela, Magdalena Wistuba, 
Alicja Żarnowiecka, Nadia Piecek, Markus König, Grzegorz Wilczek, 
Mateusz Stachura, Gracjan Pielot oraz Bartosz Płoszczyca. SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA ZAANGAŻOWANIE I PRZYGOTOWANIE 
DZIECI!  

 

 

 

 

 

 

 

ZAWODY SPORTOWE „LUBIMY SIĘ BAWIĆ” 

Dzieci z Publicznego 

Przedszkola w Większycach  

z oddziałem zamiejscowym  

w Poborszowie 23 listopada 

uczestniczyły w zawodach 

sportowych „Lubimy się 

bawić” w Reńskiej Wsi. 

Niesamowicie przyjazna 

atmosfera, rywalizacja 

według zasad „fair play”  

i niezapomniane wrażenia 

dzieci pozwalają nam stwierdzić, że uczestnictwo w takiej imprezie to zaszczyt  

i tym samym jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy 

bardzo za pomoc i zaangażowanie rodzicom, a wszystkim najmłodszym 

sportowcom naszej placówki za wspaniałą rywalizację 

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ 

Dziękujemy kolejnym 

rodzicom za odwiedzenie 

naszej grupy i umilenie 

nam czasu. Tym razem 

odwiedzili nas rodzice 

Mateusza, państwo Natalia 

i Kamil Stachurowie. 

 

 

27.11.2017 r. w naszym przedszkolu, obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego 

Misia. Wszystkie dzieci przyniosły ze sobą swojego ulubieńca. Były zabawy, 

konkursy prace plastyczne związane z tym świętem. Wszyscy miło spędziliśmy 

dzień.  

 

 

 

 

 



URODZINKI  W  NASZEJ GRUPIE 

5-TE URODZINY ANTOSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-TE URODZINY MATEUSZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miło na poinformować iż nasze przedszkole, wzięło udział w Ogólnopolskim 

konkursie i dzięki staraniom naszych milusińskich ich rodziców oraz nauczycieli 

zdobyliśmy miano RADOSNEGO PRZEDSZKOLA.  

Celem konkursu było  udoskonalanie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz 

wszechstronny rozwój dzieci. Rozwijaliśmy kreatywność  poprzez poszukiwanie 

różnorodnych rozwiązań oraz integrowaliśmy naszych wychowanków przy 

wspólnej zabawie i nauce. 

 

 

 


