
GRUDZIEŃ 2019 

 

• W dniu 5 grudnia przedszkole odwiedził  Św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami 

elfami. Dzieci na sali gimnastycznej obejrzały wspólnie przedstawienie  

pt.: „Eliza w krainie zimy”, a następnie udały się ze swoimi Paniami do sal, gdzie 

czekały na Mikołaja i prezenty. Ponieważ wszystkie dzieci były w tym roku grzeczne, 

otrzymały piękne zabawki, którymi bawimy się w swoich salach. W podziękowaniu za 

prezenty śpiewaliśmy Mikołajowi piosenki i mówiliśmy wierszyki oraz zrobiliśmy 

sobie z Nim pamiątkowe zdjęcia. 

 

• „Cała Polska Czyta Dzieciom” - w ramach akcji CPCD grupę ,,Krasnale” odwiedziła 

mama Julii, która czytała dzieciom książki o tematyce świątecznej. W grupie „Jeżyki” 

czytała dzieciom mama Ady. W pozostałych grupach dzieciom bajki czytały 

wychowawczynie. Dzieci wraz z wychowawcą z grupy „Biedronki” samodzielnie 

wykonały książkę „Wigilia w lesie” oraz kontynuowały realizację projektu wspólnego 

pisania książki „Przygoda zielonej biedronki” oraz powiększyły swój kącik książki o 

atlasy przyrodnicze i książki o zdrowym odżywianiu. 

 

• Dzieci z grup: Zajączki, Misie, Krasnale i Muchomorki brały udział w konkursach 

plastycznych „Praca górnika” i „Ozdoba bożonarodzeniowa”. Klara z grupy 

„Zajączki” zajęła 3 miejsce w konkursie plastycznym „Ozdoba bożonarodzeniowa”. 

 

• W grupie „Muchomorki” dzieci otrzymały wyróżnienie w występie artystycznym na 

Festiwalu Zdrowego Przedszkolaka 

 

• Dzieci z grupy „Zajączki” i „Misie” wybrały się na wycieczkę autokarową do „Krainy 

elfów” w Katowicach. 

 

• Grupa „Muchomorki” wzięła udział w programie „Na straży przyrody” we 

współpracy z fundacją ekologiczną  Arka 



 

• Dzieci z poszczególnych i ich rodzice brały również udział w corocznej akcji „Góra 

grosza”. 

 

 

• „Wigilia w przedszkolu” – zbliżające się Święta Bożego Narodzenia postanowiliśmy 

uczcić uroczystym dniem w przedszkolu. W dniu 19.12 we wszystkich grupach 

przedszkolnych dzieci po śniadaniu zasiadły do słodkiego świątecznego poczęstunku, 

który przynieśli nam rodzice. Śpiewaliśmy też kolędy i pastorałki oraz słuchaliśmy 

świątecznych melodii. W porze obiadowej, przy uroczyście nakrytym stole zjedliśmy 

świąteczny obiad, rozmawiając o tradycjach i potrawach wigilijnych. 

 

• „Przedstawienia jasełkowe” – tradycyjnie jak co roku w każdej grupie przedszkolnej 

odbyły się przedstawienia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Każda 

grupa zaprosiła na tę uroczystość swoich gości, którym złożyliśmy życzenia i 

wręczyliśmy upominki. 

 

 


