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• ,,Kąciki jesienne i kąciki zainteresowań” - w miesiącu wrześniu rozpoczynającym 

nowy rok szkolny 2019/2020 dzieci ze wszystkich grup wraz z nauczycielami zorganizowały 

w swoich salach kąciki : lalek, samochodowe, układanek, czytelnicze oraz kąciki przyrody. 

W kącikach jesiennych przedszkolaki gromadziły dary jesieni tj. kasztany, żołędzie, jarzębinę, 

liście oraz popularne w tym miesiącu wrzosy. 
Swoje skarby jesienne dzieci znajdowały na  spacerach w Dolinie Trzech Stawów 

i okolicy przedszkola. 
 

• ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” - w ramach akcji CPCD grupę ,,Motylki” odwiedziły,    

aż cztery mamy: Nikity, Alejandra, Oli i Mai, aby przeczytać dzieciom ciekawe , 

 przygotowane przez siebie bajki. 
Pani Eugenia, mama Nikity urodzonego w Moskwie przeczytała bajkę w języku rosyjskim, 

a pani Izabella , mama Alejandra urodzonego w Hiszpani w języku hiszpańskim. 

Grupa ,,Biedronki” stworzyła kącik czytelniczy w ramach programu 

 ,,Klub miłośnika książki”. 
W pozostałych grupach dzieciom bajki czytały wychowawczynie. 
 

• ,, Smaki jesieni” - 19 września dzieci z grupy ,,Motylki” przyniosły swoje ulubione 

warzywa i wykonały sałatki jesienne, którymi poczęstowały wszystkie panie w przedszkolu. 
 

• ,,Dzień Przedszkolaka” - 20 września we wszystkich grupach dzieci świętowały 
,,Dzień Przedszkolaka”. Z tej okazji zostały wykonane grupowe 
 prace plastyczne pt. :,, Nasze marzenia” i wyeksponowane przed przedszkolem. 

 Grupa ,,Biedronki” wzięła udział w przedstawieniu ,,Czerwony Kapturek”. 
Na zakończenie dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami i balonami. 
 

• ,, Poznajemy Bibliotekę” - przedszkolaki z grup ,,Motylki” i ,,Krasnale” odwiedziły 

Bibliotekę Miejską filię nr 23, gdzie dowiedziały się jak wypożyczać książki i jak z nich 

korzystać. Pani Agnieszka, pracownik biblioteki zaprezentowała dzieciom książki o różnej 

tematyce dziecięcej zgodnie z zainteresowaniami czytelniczymi. 
 

• ,, Kodowane na dywanie” - w grupie ,,Muchomorki” przedszkolaki wzięły udział w 

zajęciach rozwijające kompetencje matematyczno-informatyczne. 
 



• ,,Poznajemy akordeon” - 25 września ,,Zajączki” i ,,Misie”, nasi najmłodsi koledzy 

wzięli udział w koncercie muzycznym, w czasie którego poznały instrument klawiszowy, dęty- 

akordeon. 
 

• ,, Kronika Grupowa i Księga Bajek” - w miesiącu wrześniu dzieci z grupy 

,,Biedronki” 
założyły ,Kronikę Grupową”, a  dzieci z grupy ,,Motylki” -  ,,Książkę Bajek”. 
Dzieci będą prowadziły te księgi samodzielnie przez cały rok szkolny 2019/2020. 
 

• ,,Wymiana Widokówek” - we wrześniu grupa ,,Biedronki” włączyła się w akcję 

 ,,Wymiana Widokówek”, która polega na przesyłaniu do przedszkola pozdrowień ze 

zwiedzanych miejsc. Już pierwsze widokówki dotarły do przedszkola. 
 

POZDRAWIA  ,,STONOGA” 
 
 


