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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

W piątek, 20 września wszystkie przedszkolaki z naszej placówki wspólnie 

świętowały swoje święto. Już od samego rana w każdej grupie panowała 

wesoła atmosfera. Dzieci zostały zaproszone przez swoje nauczycielki do 

udziału w zabawach i konkursach. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku  

i drobnych upominków. Dzień ten dostarczył dzieciom wielu pozytywnych 

wrażeń i na długo zostanie w ich pamięci. 

„Każdy przedszkolak dobrze wie, 

że kiedy 20 września  zbliża się, 

od najmłodszego, aż po starszaka, 

wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”. 

 



 

 

  

Międzynarodowy 

Dzień Kropki 
 

16 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. 

Przedszkolaki poznały historię jak to zwyczajna kropka zmieniła 

świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Opowiadanie to 

uświadomiło wszystkim, że każdy z nas ma jakieś ukryte 

zdolności, TALENT. Tego dnia dzieci realizowały kropkowe 

zadania, które przygotowały nauczycielki. Nie zabrakło zajęć 

plastycznych i muzyczno-ruchowych, zadań z kodowania  

i z Ozobotem. Było radośnie i kolorowo.  

 Urodziny Akademii Przedszkolaka 

 23 września nasi najmłodsi wychowankowie spotkali się na boisku wielofunkcyjnym, aby 

wspólnie z rodzicami świętować tak ważne w życiu naszej szkoły wydarzenie. Od roku 

nasze przedszkolaki mają możliwość korzystać z bezpłatnych zajęć piłki nożnej, które 

organizuje pan Kamil Stachura wraz z żoną. Nasza placówka dzielnie wspiera ich 

działanie, angażując się w wydarzenia i organizację zajęć. Przybyłych gości powitała 

pani dyrektor, Aleksandra Wrazidło. Wydarzenie rozpoczęliśmy od występów 

artystycznych oraz zaprezentowania naszej drużyny piłkarskiej. Podczas części 

oficjalnej nie zabrakło tortu oraz uroczystego odśpiewania sto lat. Po słodkim 

poczęstunku dzieci wraz z rodzicami wzięły udział  

w rozgrywkach sportowych. Z radością spoglądaliśmy na radosne twarze dzieci. 



 

 

 

  

Spotkanie z policjantem 

26  września odwiedził nas pan policjant, który 

porozmawiał  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się 

po ulicach, a w szczególności omówił zasady 

bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Podczas pogadanki 

przestrzegł przed zbliżaniem się do zwierząt. 

Poruszona została, także kwestia bezpieczeństwa  

w sieci. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie 

kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy 

się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można 

zwrócić się o pomoc. 

30 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji wszystkie 

dziewczynki z samego rana odśpiewały "Sto Lat" oraz życzyły naszym chłopakom 

wszystkiego co najlepsze. Każdy dżentelmen otrzymał laurkę oraz upominek. W naszym 

przedszkolu dzień ten spędzamy na sportowo, dlatego dzieci brały udział w rozgrywkach 

sportowych. Dodatkowo czekały tańce oraz zabawy z balonami. 

Dzień Chłopaka 



 

 

  

Dzień Edukacji Narodowej 
Dnia 14 października 2019r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Była to doskonała 

okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud wychowania i kształcenia. Obie grupy 

zaprezentowały się z przygotowanymi wcześniej wierszami i piosenkami. Każdy pracownik 

szkoły został obdarowany własnoręcznie wykonanymi przez dzieci prezentami. 

Kochamy naszą planetę! 
Tradycyjnie co roku włączamy się do akcji "Sprzątania Świata", by od najmłodszych lat 

uczyć dzieci zasad dbania o środowisko. Przedszkolaki z chęcią i radością przyłączyły się 

do akcji, by posprzątać "naszą Ziemię". Dzieci dzielnie zbierały papierki, worki foliowe, 

kartoniki, butelki i segregowały je do odpowiednich worków. Widząc, jak dużo jest 

śmieci wokół nas i jak trudno to wszystko posprzątać, przedszkolaki nauczyły się, że 

czystość otoczenia, w którym przebywamy, zależy tylko od nas.  



 

 

  

Festiwal Piosenki Jesiennej 

22 października nasze przedszkolaki uczestniczyły w Festiwalu Piosenki Jesiennej, który 

organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi. Każda grupa 

zaprezentowała po dwie piosenki o tematyce jesiennej, które wcześniej wyćwiczyły wraz 

ze swoimi paniami. Mimo lekkiej tremy dzieci z uśmiechem weszły na scenę i zaśpiewały 

najpiękniej jak umiały. Za swoje starania zostały nagrodzone wspaniałymi nagrodami, 

dyplomami oraz słodkim poczęstunkiem. 

I Twój Miś może zostać Ratownikiem ! 

23.10.2019 r. w naszym przedszkolu zakończyliśmy akcję pt. „I Twój Miś może 

zostać Ratownikiem !”Akcja polegała na  podarowaniu  maskotki  dzieciom 

poszkodowanym w wypadkach, pożarach  czy innych nieszczęściach. Pluszaki 

spełniają  bardzo ważną rolę” przytulacza” i  „pocieszyciela”, który ma odwrócić 

uwagę od bólu, cierpienia, widoku rannych. To taki  pierwszy plasterek, pomocy 

psychologicznej, która jest tak ważna w tych trudnych dla dziecka chwilach.Zebrane 

maskotki zostały przekazane  podczas  spotkania Strażakom z Państwowej Straży 

Pożarnej w Kędzierzynie –Koźlu. Podczas tego  spotkania strażacy, również  

zorganizowali dla przedszkolaków pogadankę oraz pokaz sprzętu za co bardzo 

dziękujemy. 



 

 

  

Przygody Kota-Mądrość Pokoleń 
 

W piątek, 25 października przedszkolaki wybrały się na spektakl pt. "Przygody Kota-

Mądrość Pokoleń". Podczas przedstawienia dzieci poznały historię Filemona oraz 

Bonifacego. Wspólnymi siłami próbują pokonać myszy, które zaatakowały wiejskie 

gospodarstwo. Przygoda kotów pokazała, że pokolenia mogą i powinny się uczyć od siebie 

nawzajem. Dzieci podziwiały barwne kostiumy, piękne maski oraz urocze lalki.  

Nasze przedszkole od tego roku szkolnego bierze udział w akcji Zdrowo i Sportowo.  

W ramach współpracy z Kids&Sport nasze przedszkolaki zrealizowały jeden ze 

scenariuszy zajęć sportowych. W ciągu roku szkolnego będziemy korzystać z platformy  

i urozmaicimy nasze zajęcia o nowe zagadnienia. Zmagania naszych przedszkolaków może 

podziwiać na filmiku, który znajdziecie na naszej stronie 

www.facebook.com/ZSPWIEKSZYCE/ 

Zajęcia sportowe 

https://www.facebook.com/KidsAndSport/?__tn__=K-R&eid=ARChNvSdex9tSjbTiTx4qrFGeDK8Da8VrfOj5wGznds-m71PfBB1b5yNGmj8UkMES9wfRJ8C85ioQ1Er&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDH1jobSdj61ttysR_zweBCKLOz5Ba2jXi7aN5DA-lmXPJ9BsEmr0L1nRX7hp0n8YVKo8wt_rVIqi_f5R6ZOfUiN-YICq1UBlFqk9yijWiQiNXdN_v3cpKkM_zht9btQ7D7D5jHngMlTHO83tRTSapoUlE0V1tvCpz_uMPCrAAorw2WMmNs1-VnLeSJpLzF155VwTPQtymrRVHnuGZ_ibWXQSysBfD6-afzU7LpDw0Z013ilH9ILOa9VRPumz748lgEstT3FFHzATDNuPBxwQiVON-wddriBOcE82yr9wP3edzbGS7Tu8KyrdYiLhTnp1CnSaXz7GBUlzSTgxJYsxU


 

 

W bieżącym roku szkolnym nasze  przedszkole  przystąpiło do   Międzynarodowego 

Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy 

wartości i dziecięcej wyobraźni.  

 Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego  
Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako 

sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego 

człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec 

osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu będziemy czytać dzieciom proponowaną 

literaturę oraz   realizować  działania  przeznaczone do poszczególnych modułów na dany 

miesiąc. 

 Moduł I „Szanuję drugiego człowieka” PAŹDZIERNIK 2019  

 Moduł II „Kto to jest Przyjaciel?” LISTOPAD 2019  

 Moduł III „Czy inny znaczy gorszy” GRUDZIEŃ 2019  

 Moduł IV "Jesteśmy Razem, pomagamy sobie Wzajemnie" -Różne rodzaje 

niepełnosprawności  STYCZEŃ 2020  

 Moduł V „Czy warto kłamać?” LUTY 2020  

 Moduł VI „Strach ma wielkie oczy” MARZEC 2020  

 Moduł VII „Chciwość nie popłaca” KWECIEŃ 2020  

 Moduł VIII „Obcy - nieznajomy” MAJ 2020  

 

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2019 - maj 2020. 

 
 



 

  

Dzieci  z naszego Przedszkola w ramach I  modułu „Szanuję drugiego człowieka”  wykonały  

październikowe zadania ! 

Do przeczytania bajki „Kopciuszek” zaprosiliśmy jedną z mam  ( dziękujemy mamie  Leny). 

Po wysłuchaniu bajki dzieci przystąpiły do  realizacji  zadań: 

 „Pomocnicy Kopciuszka”- zorganizowano quiz wewnątrzprzedszkolny. 

 Na zajęciach plastyczno–technicznych  dzieci z każdej  grupa  wiekowej zrealizowały 

zadanie„ Zaczarowana dynia”   i stworzyły  piękną karoce z dyni. 

 „W naszej sali w czterech kątach każdy sam po sobie sprząta” –  zorganizowaliśmy  

Dzień Czyścioszka.  Dzieci z wielkim zaangażowanie przystąpiły do prac  porządkowych  

realizując kolejne zadania. 

 Dzieci z  grupy „Sówki” wraz z rodzicami wzięły udział w konkursie „Kryształowy Pantofelek”. 

 Z okazji  Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w naszym przedszkolu zorganizowano 

Koncert dla seniorów „Ja potrzebuję ciebie -Ty potrzebujesz mnie-każdy jest ważny -mały 

duży i starszy” Po koncercie  wszystkich gości zaprosiliśmy do zabawy kulinarnej 

„Międzypokoleniowe działania” 

 

Dodatkowo zrealizowaliśmy zadanie . 

„Najpiękniej czyta moja mama i mój tata” - W naszym przedszkolu do realizacji  projektu 

„Magiczna moc Bajek” przyłączyły się już trzy mamy. Mama Franka, Leny oraz Ani przeczytały 

dzieciom bajkę „Reksio”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek” oraz „Przygody Franklina”, biorąc 

jednocześnie udział w naszej akcji przedszkolnej „Spotkanie z książką”. 

 



 

 

  

Co słychać w grupie Biedronki? 
Innowacja pedagogiczna „ Zajęcia 

logopedyczne z elementami kodowania” 

Od września 2019r. w  naszym przedszkolu realizowana jest innowacja  pedagogiczna  

„ Zajęcia logopedyczne z elementami kodowania” 

Innowacja  kierowana jest dla dzieci z młodszej grupy przedszkolnej. Realizowana jest 

 jako cykl ćwiczeń prowadzonych systematycznie, w łącznym wymiarze 30 minut 

tygodniowo z rozbiciem na poszczególne działania edukacyjno- wychowawcze, przez cały 

rok szkolny 2019/2020 Ćwiczenia dotyczą  wybranych zajęć edukacyjno – wychowawczych  

w ramach podstawy programowej, poszerzając ją o treści zawarte w innowacji. W sali 

przedszkolnej dodatkowo został  utworzony kącik logopedyczny wyposażony w  (słomki, 

waciki, elementy z papieru, wiatraczki, kolorowe obrazki itp.) z których dzieci korzystają 

 pod okiem nauczyciela w czasie swobodnych gier i zabaw. Zaplanowałam także wdrożyć 

rodziców w tematykę innowacji  udostępniając w gazetce przedszkolnej  różne materiały 

oraz artykuły o tematyce logopedycznej. 

Najważniejszym efektem mojej innowacji ma być poprawa jakości mowy dzieci, 

 usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia), 

pomniejszenie wad wymowy oraz nieprawidłowości w mowie spontanicznej, zapobieganie 

zaburzeniom mowy, wzbogacenie słownictwa poprzez naukę  nowych wierszy, czytanie 

różnych bajek w tym bajek logopedycznych, Ponadto, w wyniku przeprowadzenia wielu 

ćwiczeń, zabaw oraz  nauki wierszy   dzieci  poszerzą wiedzę o otaczającym świecie  

 i  nauczą się  w jaki sposób można  niwelować wadę wymowy a rodzice nabiorą większej 

świadomości na temat  zabaw i ćwiczeń logopedycznych. Dodatkowym  efektem   innowacji 

jest wzbudzanie  zaciekawienia  dzieci światem technologii  dlatego postanowiłam 

wprowadzić  do innowacji elementy kodowania wykorzystując podczas zajęć matę do 

kodowania „Kodowanie na dywanie”  oraz Robota Ozobot. 
 



 

  

„Pasowanie na przedszkolaka" to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we 

wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę  

z przedszkolem. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej 

części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym 

dowód, tego  jak dużo już potrafią. Z uśmiechami na twarzach dzieci z grupy „Biedronki" 

recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców  

i zaproszonych gości gromkie brawa. Zanim dzieci  złożyły uroczystą przysięgę 

 odpowiedziały na kilka pyta, rozwiązały zagadki. Po części artystycznej, dzieci obiecały: 

zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia  

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

obietnicy, pani dyrektor  za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała uroczystego „Aktu 

pasowania". Nie zabrakło dyplomów i prezentów dla każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem 

uroczystości był  słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji 

 i miłych wrażeń zarówno dla dzieci jak i rodziców.  

 

Pasowanie na przedszkolaka 

Po zakończeniu  pasowania na przedszkolaka, 

nastąpiło  uroczyste rozstrzygnięcie  

konkursu „Dary jesieni:- warzywno-owocowe 

cudaki”. Zadaniem było wykonanie przez 

dzieci i  rodziców cudaka  

z warzyw i owoców. Rodzice wraz  

z dziećmi wykazali się ogromną pomysłowością 

i oryginalnością podczas komponowania 

cudaków .Wszystkim uczestnikom konkursu 

serdecznie dziękujemy i gratulujemy  

zapraszamy do dalszej zabawy w kolejnych 

konkursach! 

 



 

 

 

  

Co słychać w grupie Sówki? 

Jesteśmy bezpieczni 

We wrześniu uczyliśmy się, jak bezpiecznie zachowywać się 

na ulicy, na drodze, na placu zabaw i w zetknięciu się ze 

zwierzętami. Rozmawialiśmy o tym po której stronie 

chodnika czy szosy chodzimy, do czego służą światła, jak 

wygląda przejście dla pieszych i dlaczego trzeba się 

rozejrzeć przed przejściem przez jezdnię. Poznaliśmy 

znaczenie wybranych znaków. Poznaliśmy numery alarmowe 

i ćwiczyliśmy rozmowę z dyspozytorem. Dla utrwalenia 

wiadomości wybraliśmy się na spacer wokół ronda. Dzieci 

 w praktyce wykorzystały wiedzę na temat bezpieczeństwa 

na drodze. 

Nasza piękna jesień 

Wrzesień i październik to miesiące, w których bardzo 

często rozmawialiśmy o jesieni. Podczas wspólnych 

spacerów zbieraliśmy dary do naszego kącika 

przyrodniczego oraz podziwialiśmy zmieniający się 

krajobraz. Dary jesieni wykorzystaliśmy nie tylko do 

ozdoby naszej sali, ale również do zajęć 

dydaktycznych. Uczyliśmy się rozpoznawać liście  

i łączyć je z odpowiednimi owocami oraz 

dowiedzieliśmy się jak rozpoznawać grzyby jadalne  

i trujące. Podczas zajęć rozmawialiśmy  

o zwierzętach, które przygotowują się do zimy. 

Wspólnie podzieliliśmy je na te które zasypiają i nie 

zasypiają na zimę.  



 

 

  

Zajęcia szachowe 

Od tego roku szkolnego nasze przedszkolaki mają możliwość uczestniczyć w zajęciach 

szachowych. Grupa 5 i 6-latków pozna podstawy gry, a dodatkowo dzieci wykształcą 

przydatne w życiu cechy charakteru. Szachy wspomagają naukę logicznego myślenia, 

pobudzają rozwój inteligencji i zdolności twórczych. Dodatkowo wyrabiają umiejętność 

panowania nad sobą.  

Poznaliśmy litery: 

A a  O o 

M m I i 

E e 

Uczymy się czytać i liczyć! 

Poznaliśmy cyfry: 

1  2 

3  4 

5 



 

 

Kącik logopedyczny 



 

 

Gazetkę zredagowały: mgr Dominika Woszczyna, mgr Bernadeta Jastrzębska. 

Pokoloruj mnie 


