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Z kalendarza minionych wydarzeń … 

W tym roku szkolnym do naszego przedszkola uczęszcza pięć grup: najmłodsza grupa 

„Skrzatów” (3 – latki), grupa „Rybek” (4 – latki), grupa „Pszczółek”  (5 – latki)                       

i dwie najstarsze grupy zelówkowe „Żabki” i „Jeżyki” (5, 6 – latki). 

 

 

 

 

 

 

 



Początek roku szkolnego grupa „Skrzatów” rozpoczęła od zwiedzenia pobliskiego placu 

zabaw i boiska szkolnego. Korzystając z pięknej pogody, dzieci z radością oddały się wesołej 

zabawie i doskonaliły swoją sprawność ruchową. To był czas na wspaniałą zabawę! 

 

       

         

 

 



Grupa „Skrzatów” bardzo dobrze czuje się w swojej sali przedszkolnej. Początek roku 

szkolnego upłynął dzieciom nie tylko na nauce, ale głównie na wspaniałej zabawie. Nasze 

„Skrzaty” najbardziej lubią bawić się samochodzikami, budować z klocków i układać puzzle. 

Czasami wcielają się również w rolę doktora i leczą lalki lub siebie nawzajem. Gotują też 

pyszności w swoim kąciku kuchennym.  

    

 

     

       



Korzystając ze spaniałej wrześniowej pogody, grupa „Żabek” ochoczo wyruszyła na plac 

zabaw. Jako, że „Żabki” są już dumnymi zerówkowiczami, mogły korzystać z urządzeń 

przeznaczonych do zabawy dla starszych przedszkolaków  To był czas wspaniałej zabawy! 

      

      

 

 



Grupa „Pszczółek” chętnie wspominała swoje najlepsze przygody spędzone podczas wakacji. 

Wszystkie wspomnienia dzieci zachowały na dłużej, wykonując ciekawa pracę plastyczną. 

Było przy tym dużo pracy i dobrej zabawy. Klej, nożyczki, bibuła, kolorowe kredki i kartki 

nie są im już obce, ponieważ „Pszczółki” to grupa starszaków  

 

 

 

 

 



6 września grupa 0b obchodziła „Dzień Wieżowców”. Dzieci poznały kilka największych 

wieżowców na świecie i dowiedziały się wielu ciekawostek na ich temat. Pracując                        

w zespołach zbudowały też fantastyczne budowle – wieżowce, wykorzystując do tego 

różnego rodzaju klocki. Na zakończenie zrobiły wspólnie wspaniałe wieżowce z kartonowych 

pudeł, które dzieci pomalowały i ustawiły, tworząc ciekawą kompozycję na szkolnym 

korytarzu  

    

     

 



9 września dzielne „Skrzaty” wykonały swoja pierwszą pracę plastyczną. Były to piękne 

parasole z deszczem. Dzieci doskonale poradziły sobie z tym zadaniem. Dzięki temu 

rozwijały też swoje zdolności i umiejętności manualne. 

       

       

    



Każdy nowy dzień przynosi dzieciom z grupy 0b coś nowego, ale każdy ma swój rytm.             

Jest czas na posiłki,  zajęcia,  spacery i zabawy. Mamy nadzieję , że czas spędzony                        

w przedszkolu  zapadnie na długo w ich pamięci  i będzie  to wspaniałe wspomnienie              

dla naszych zerówkowiczów  

    

   

     

 



W tym roku szkolnym grupa „Żabek” rozpoczęła realizację nowego projektu edukacyjnego. 

Tym razem przez cały rok będzie towarzyszył dzieciom krasnal Hałabała  „Żabki” uczyły 

się już o nim piosenki i wykonały nawet trzy prace plastyczne – z papieru,                                          

oraz z wykorzystaniem farb i plasteliny. 

 

      

 

          

 

 

 



W ramach działań związanych z wprowadzeniem innowacji pedagogicznej ”Sensoryka                 

dla smyka – zabawy rozwijające zmysły”, 10 września dzieci z grupy 0b wzięły udział                         

w ciekawych zabawach plastycznych z wykorzystaniem makaronu. Tym razem „Jeżyki” 

wykonały „makaronowe rybki”. Duże makaronowe muszle dzieci zamieniły w kolorowe 

rybki,  a później na czas “łowiły je” klamerkami.  Trudniejszą wersją było “łowienie rybek” 

na czas z zawiązanymi oczami, ale z tym zadaniem dzieci też poradziły sobie doskonale! 

               

    

    



Grupa „Skrzatów” przez cały czas rozwija swoje umiejętności manualne i plastyczne.               

We wrześniu nasze maluchy wykonały samodzielnie piękne muchomorki  Samodzielnie         

z gotowych elementów “złożyły” trawkę i grzybki, które na samym końcu ozdobiły białymi 

kropkami.” Skrzaty” dowiedziały się również, że muchomory to grzyby trujące i nie wolno 

ich jeść! 

    

       

    



15 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki.                      

Jest to święto kreatywności, odwagi i dobrej zabawy, czego nie zabrakło tego dnia w naszym 

przedszkolu.  

   

      

 

         



Pogoda za oknem zupełnie nie przeszkadza grupie „Skrzatów”, która zawsze znajdzie okazję 

do dobrej zabawy  16 września nasze „maluchy” wybrały się na boisko tartanowe, by łapać 

bańki mydlane. Śmiechom i okrzykom radości nie było końca! 

    

     

     

 

 

 



W związku z ogólnopolską akcją „Sprzątanie Świata” 17 września nasze przedszkolaki 

zaopatrzone w rękawice i worki na odpady, sprzątały przylegające do przedszkola tereny 

zielone.  

                 

 

      

 

                  

 



Od 20 września do 6 października nasze przedszkole wzięło udział w akcji charytatywnej 

„Kasztanki dla hospicjum” organizowanej przez Fundację „Wrocławskie Hospicjum                   

dla Dzieci”. Ilość zebranych kasztanów przerosła nasze oczekiwania! Dziękujemy wszystkim 

przedszkolakom i ich rodzicom za udział w akcji. 

 

 



20 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień Przedszkolaka”. Zabawom                 

i atrakcjom nie było końca! 

    

    

      

 

 



Przygotowując się na nadejście astronomicznej jesieni, grupa „Skrzatów” wykonała jesienne 

drzewa. Z pomocą farb i swoich rączek dzieci stworzyły piękne drzewa w kolorach jesieni. 

Okazało się, że „Skrzaty” uwielbiają malować farbami  

   

    

    

 

 

 



23 września przywitaliśmy w przedszkolu Panią Jesień  Panie nauczycielki przygotowały 

dla przedszkolaków wiele atrakcyjnych zajęć o tematyce jesiennej. Dzieci poznały również 

dary jesieni, które przyniosły do przedszkola, wykonały ciekawe prace plastyczne, uczyły się 

jesiennych piosenek i wzięły udział w ciekawych zabawach ruchowych. 

 

           

     

    

 

 



28 września w grupie „Skrzatów” obchodzony był „Dzień Jabłka”. Dzieci wysłuchały 

piosenki o czerwonym jabłuszku, rozwiązywały quizy o jabłkach i wymyślały, co można 

zrobić z jabłek. Dowiedziały się także, jak nazywa się drzewo, na którym rosną jabłka, 

pokolorowały wydrukowane jabłuszka i zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia  

    

    

   

 

 

 



29 września przedszkolaki z grupy „Pszczółek” wraz z rodzicami, mieli okazję wziąć udział 

w spotkaniu integracyjnym w Wiosce Indiańskiej w Zabrodziu. Dzieci miały zapewnione 

zabawy z animatorem i czerpały z tego bardzo dużo radości. Rodzice i nauczycielki mieli 

możliwość lepiej się poznać. Wszyscy spędzili czas w miłej atmosferze.  

 

       

        

 



30 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień Chłopaka”. To był szczególny 

dzień dla wszystkich naszych chłopców. Dziewczynki wręczały kolegom upominki                         

i pamiątkowe dyplomy „Super chłopaka”. Było też dużo dobrej zabawy i nie zabrakło 

słodkiego poczęstunku  

    

              

    

 

 



1 października w święto Ratownika Medycznego, grupa „Skrzatów” i „Żabek” odwiedziła 

P. Gosię – naszą ratowniczkę medyczną  Przedszkolaki obejrzały miejsce jej pracy, a także 

obejrzały najpotrzebniejsze narzędzia w jej codziennej pracy.  

              

       

 

 

 

 

 



1 października obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. Celem tego dnia było 

kształtowanie umiejętności wyrażania życzliwości poprzez aktywność intelektualną, ruchową 

i plastyczną.  

    

 

    

 

       

 



4 października grupa „Jeżyków” rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego „Całe Bielany 

czytają dzieciom”. Przedszkolaki z grupy 0b odwiedziła P. Asia z biblioteki, która przeczytała 

dzieciom opowiadanie o przygodach pieska Fafika. Zerówkowicze z uwagą wysłuchali 

czytanego opowiadania i nie mogą się doczekać  kolejnych  

     

    

 

    



5 października obchodziliśmy „Dzień Zwierząt”. Dzieci miały okazję opowiedzieć o swoich 

zwierzętach domowych, obejrzały  filmy edukacyjne o zwierzętach, wykonały ciekawe prace 

plastyczne i dowiedziały się wielu ciekawostek na temat różnych zwierząt  

    

    

 

 



6 października  grupa „Żabek” przyłączyła się do udziału w akcji „Całe Bielany czytają 

dzieciom”. W tym dniu grupę 0a odwiedziła pani bibliotekarka, która przeczytała dzieciom 

opowiadanie “Nils Paluszek”. Dzieciom bardzo się podobało to opowiadanie                                  

i z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie  

 

    

 

        

 

 

 

 



5 października w ramach realizacji zadań ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “Zabawa 

sztuką”, dzieci z grupy 0b miały okazję poznać twórczość dwóch wspaniałych malarzy:           

W. Fargora i H. Matisse. Ich obrazy bardzo się „Jeżykom” podobały. Zainspirowani 

twórczością obu malarzy, przedszkolaki postanowiły stworzyć własne dzieła przy użyciu 

mleka, gazet i nożyczek. Przy okazji dzieci poznały nowe techniki plastyczne i wspaniale się 

przy tym bawiły  

       

       

    



Rodzice z grupy „Jeżyki” też bardzo chętnie włączyli się w akcję „Całe Bielany czytają 

dzieciom”. 6 października przedszkolaki z grupy 0b miały okazję wysłuchać opowiadania  

pt. „Książę, który chciał być żabą” nagranego w formie online przez mamę Nataszy  

Zerówkowicze z uwagą wysłuchały czytanego opowiadania, a na zakończenie wykonały               

do niego piękne ilustracje. 

 

        

 

    

     

 



8 października grupy „Skrzatów”, „Rybek”, „Pszczółek” i 0a obchodziły                               

„Dzień Ośmiornicy”. Dzieci poznały dużo interesujących ciekawostek na temat tego 

zwierzątka. Obejrzały również filmiki edukacyjne i wykonały wiele ciekawych prac 

plastycznych nawiązujących do tematyki tego dnia. 

    

    

       



8 października grupa 0b zrealizowała kolejne zadanie w ramach ogólnopolskiego projektu 

edukacyjnego „Zabawa sztuką”. Dzieci obejrzały obraz ,,Drzewo życia’’ jaki stworzył Gustav 

Klimta na ścianach jadalni w Pałacu Stocleta w Brukseli. Z okazji „Dnia Drzewa” dzieci 

wykonały  drzewo korzystając z różnych materiałów przyrodniczych. Ponadto dzieci poznały 

technikę Frottage – odciskania faktury dowolnych przedmiotów. Nasze drzewa na placu 

zabaw świetnie się do tego nadawały   Korzystając z kartki i kredki świecowej pokazała się 

faktura pnia drzewa.  

    

   

 

    



11 października grupa 0b obchodziła „Dzień Poczty Polskiej”. Przedszkolaki obejrzały 

prezentację multimedialną i poznały znaczenie słów związanych z pocztą. Dowiedziały się 

kiedy obchodzony jest “Dzień Poczty Polskiej” i “Dzień listonosza”. Dzieci poznały                      

też specyfikę pracy listonosza i dowiedziały się, jak należy prawidłowo adresować listy. 

Zaprojektowały również własne znaczki pocztowe i piękne kolorowe widokówki, oraz torbę 

dla Pana listonosza, którą wykonały przy użyciu bibuły. “Jeżyki” wypełniały również karty 

pracy nawiązujące do tematyki tego święta, w których doskonaliły swoje umiejętności 

matematyczne.  

    

    

               



11 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Dzień Dziewczynek”.  To była 

idealna okazja, by dziewczynki świetnie się bawiły, a chłopcy uczyli się uprzejmych 

zachowań wobec koleżanek. Nasi chłopcy złożyli im piękne życzenia i wręczyli 

przygotowane upominki. Był też czas na słodki poczęstunek, wesołą zabawę, tańce i zabawy 

sportowe. 

    

    

    



13 października w ramach innowacji pedagogicznej „Sensoryka dla smyka”, przedszkolaki          

z grupy 0b tworzyły nietypowe obrazki korzystając z farb, a zamiast pędzla użyli swoich 

paluszków. Odrysowanie obrazka na folii nie było trudne , a cała zabawa polegała                          

na wypełnieniu go farbą znajdującą się wewnątrz foliówki . Potem dzieci zastosowały piankę 

do golenia i farby. Bardzo mięciutko rozprowadzał się ten materiał po folii , tworząc ciekawy, 

wypukły obrazek. Powstał wspaniały efekt końcowy!  

    

    

    

 



14 października grupa „Skrzatów” i „Pszczółek” świętowała Światowy Dzień Mycia Rąk. 

Dzieci obejrzały filmik edukacyjny o myciu rąk, omówiły planszę edukacyjną o higienie i 

złożyły przysięgę dot. systematycznego i prawidłowego mycia rąk. Przedszkolaki wzięły też 

udział  w zabawie naśladowczej i tym samym nauczyły się prawidłowo myć ręce. Na 

zakończenie wykonały ciekawe doświadczenie „uciekający pieprz”, gdzie pieprz miał 

symbolizować bakterie, a płyn do naczyń mydełko do rąk  

         

      

                                    



 15 października grupa „Skrzatów” obchodziła „Dzień Chleba”. Dzieci miały okazję poznać 

zawód piekarza, obejrzały film edukacyjny nt. powstawania chleba i wykonywały ciekawe 

zadania edukacyjne.  

         

     

         

 



15 października grupa 0a postanowiła napisać krótki list do dzieci ze szkoły w Mordarce,           

w ramach wzajemnej współpracy, która rozpoczęła się rok temu. Dzieci dołączyły do niego 

wykonane przez siebie jesienne puzzle, wraz z pozdrowieniami. List został wysłany                      

18 października , podczas wycieczki grupy 0a na pobliska pocztę.  

        

    

         

 



18 października grupy „Pszczółek”, „Rybek”, „Skrzatów” i 0a obchodziły Dzień Poczty 

Polskiej. Dzieci miały okazję wybrać się na spacer na pobliska pocztę, poznały specyfikę 

zawodu listonosza, dowiedziały się jakie osoby pracują na poczcie, oraz jak właściwie należy 

adresować list i co się z nim dzieje po wrzuceniu do skrzynki. 

    

                  

    

 



We wrześniu grupa „Pszczółek” realizowała zadania w ramach innowacji pedagogicznej 

„Rosnę śpiewająco – Z muzyką przez świat”, w ramach których starszaki poznali 5 tańców 

narodowych: oberek, kujawiak, polonez, mazur i krakowiak.  

 

 

 

 

 

 



18 października zerówkowicze z grupy 0b wybrali się na wycieczkę integracyjną                          

do wrocławskiego zoo. W wycieczce towarzyszyło nam też kilkoro rodziców. Zwiedzając 

ogród zoologiczny “Jeżyki” poznały wiele gatunków zwierząt pochodzących z różnych sfer 

klimatycznych świata. Dzieci miały też okazję uczestniczyć w lekcji na temat małp, podczas 

której dowiedziały się wielu  informacji na temat tych interesujących zwierząt. Najwięcej 

wrażeń towarzyszyło nam podczas zwiedzania oceanarium, gdzie mogliśmy na własne oczy 

zobaczyć rekina, ogromnego żółwia i wiele ciekawych gatunków ryb. Był też czas na 

wspólny poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia. To był dzień pełen wrażeń  

    

    

    



21 października grupy „Skrzatów” i „Pszczółek” świętowały Dzień bez skarpetek, podczas 

którego dzieci wzięły udział w ciekawych zabawach plastycznych i sensorycznych. 

    

 

     



22 października przedszkolaki z grupy 0b wybrały się na wycieczkę do pobliskiej piekarni. 

Dzieci miały możliwość poznać specyfikę zawodu piekarza, zobaczyć jak wygląda piekarnia 

od środka, zobaczyć maszyny które pomagają piekarzowi w pracy i poznać etapy wypieku 

pieczywa. Największą radość sprawiło dzieciom formowanie bułeczek, które po upieczeniu  

w piecu, przedszkolaki zjadły z wielkim apetytem  

    

    

    

 



24 października w ramach realizacji zadań ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Zabawa 

sztuką”, zerówkowicze z grupy 0b wzięli udział w zajęciach z wykorzystaniem aplikacji  Arts 

& Culture.W ramach aplikacji Arts & Culture, przedszkolaki skorzystały z funkcji Arts Selfie, 

w której miały okazję wyszukać portrety znanych malarzy, które najbardziej są do nich 

podobne. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy  

                      

       

                          



25 października grupy „Rybek” i 0b świętowały „Dzień Kundelka”.  Z tej okazji dzieci 

podczas zajęć miały okazję poznać potrzeby zwierząt, oraz dowiedzieć się, jakie obowiązki 

spoczywają na właścicielach psów. Dowiedziały się również, jak należy właściwie 

odczytywać zachowania psów. Dzieci brały też chętnie udział z zabawach dydaktycznych, 

muzyczno-ruchowych i wykonały ciekawe prace plastyczne. 

    

    

        

 



25 i 26 października grupa „Skrzatów” i 0a świętowały „Dzień Makaronu”. Dzieci poznały 

wiele ciekawostek na jego temat, oraz rozwijały swoją sprawność manualną.  

 

       

      

           



26 października grupy „Rybek”, „Pszczółek”, „Skrzatów”  i 0b wzięły udział                          

w warsztatach przyrodniczych pt: “Zanieczyszczona planeta – co zanieczyszcza wodę, 

powietrze i glebę?”. Podczas zajęć w terenie dzieci , wcielając się w młodych badaczy, 

samodzielnie wykonały badania i pomiary obrazujące jakość wody, gleby i powietrza,                 

oraz dokonały ich oceny. Dowiedziały się też, w jaki sposób działalność człowieka wpływa 

na stan ich czystości. 

    

    

      



28 października grupę „Rybek” odwiedziła Pani ratownik. Pani Gosia pokazała dzieciom 

apteczkę i tłumaczyła dzieciom do czego służą wszystkie rzeczy w niej zamknięte. 

Przedszkolaki poznaliśmy także numery alarmowe, które będą utrwalać, aby w razie 

konieczności o nich pamiętać. 

 

           

    

    

 

 

 



28 października przedszkolaki z grupy 0b nawiązały współpracę z pobliskim przedszkolem            

w Ślęzy i otrzymały wiadomość od grupy „Pieski”.  

 

        

         

 

 



29 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień Dyni”. To był dzień pełen 

wielu ciekawych zabaw i niesamowitych wrażeń  

    

    

         



29 października w naszym przedszkolu został rozstrzygnięty turniej na najbardziej 

uśmiechniętą dynię  Jury miało problem z wybraniem zwycięzców, ponieważ wszystkie 

przyniesione dynie były wyjątkowe i cudowne! Po długich naradach zostały wyłonione 

wyróżnienia. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, oraz drobny upominek. 

    

                      

            


