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• „Szkoła do hymnu” – w dniu 08.11.2019 wspólne z uczniami naszej szkoły  

odśpiewaliśmy uroczyście na sali gimnastycznej o godzinie 11.11  Hymn Polski z 

okazji Narodowego Święta Niepodległości  

 

• W dniu 12.11.2019  wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w przedstawieniu z 

okazji Święta Niepodległości, które przygotowały dla nas grupy: Motylki i Biedronki 

  

• „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF” – w  dniu 20.11.2019 w całym 

przedszkolu obchodziliśmy uroczyście Dzień Praw Dziecka. W tym dniu wszystkie 

przedszkolaki ubrane były na niebiesko. Z tej okazji w każdej grupie przeprowadzone 

zostały zajęcia tematyczne zakończone wykonaniem plakatu, a następnie wszystkie 

grupy wybrały się na spacer we wspólnym korowodzie, który prowadził dookoła 

przedszkola. 

 

• Nasze przedszkole odwiedziły Panie z „Akademia zdrowego uśmiechu” – 

„Dentologia”. Dzieci wszystkich grup brały udział w warsztatach, które miały na celu 

propagowanie właściwej higieny jamy ustnej. 

 

• W dniu 25.11.2019 wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w obchodach 

„Światowego Dnia Pluszowego Misia”. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły do 

przedszkola ze swoimi pluszowymi misiami, z którymi tańczyliśmy, śpiewaliśmy i  

bawiliśmy się na sali gimnastycznej. Na zakończenie złożyliśmy wszystkim misiom 

życzenia  z okazji ich święta, a w salach przedszkolnych każda grupa wykonywała 

prace plastyczne o misiu. 

 



• W dniu 29.11.2019 w przedszkolu odwiedziło nas Mobilne Planetarium „Orbitek”, 

gdzie braliśmy udział w pokazie astronomicznym „Rakietą do gwiazd” . 

 

 

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

mama Leona, która czytała dzieciom książkę o przygodach „Kici koci”. W grupie 

„Jeżyki” czytała dzieciom mama Małgosi. W pozostałych grupach dzieciom bajki 

czytały wychowawczynie. 

 

• Grupy Krasnale, Zajączki i Jeżyki  uczestniczyły w zajęciach w MBP  – F.23 na temat 

pracy bibliotekarza. Dzieci poznawały zasady korzystania z biblioteki i 

wypożyczania książek. Natomiast dzieci z grupy: Biedronki brały udział w zajęciach 

dotyczących Dnia Pluszowego Misia. 

 

• „Bezpieczny przedszkolak” – dzieci z grup: Zajączki i Misie brały udział w 

spotkaniu z policjantem w przedszkolu, na którym przybliżono dzieciom zasady 

bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na drodze  

• W grupie Zajączki odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt.: „Listopadowa aura” 

 

• Przedszkolaki z grupy Muchomorki i Jeżyki brały udział w koncercie agencji 

artystycznej Silesia „Muzyka Polska- altówka i skrzypce”  

  

• Dzieci z grupy Muchomorki uczestniczyły w XVII Międzyprzedszkolnym 

Przeglądzie Małych Form Teatralnych w gwarze śląskiej oraz realizowały cykl 

zajęć  innowacji pedagogicznej pod hasłem „Kodowanie na dywanie –czyli sposób na 

nudę” 

  



• Dzieci z grup: Muchomorki i Biedronki wybrały się na wycieczkę autokarową do 

Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl pt: „Bajka o kolorach”  

  

• Przedszkolaki z grupy Biedronki obchodziły Dzień Wesołego Pajączka i Tydzień 

kolorów 

 

 

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

plastycznym „Praca górnika”, „Ozdoba bożonarodzeniowa” 

 

• W grupie Biedronki wyróżnienie zdobył  Bartosz G. w Miejskim konkursie wokalno-

recytatorskim „My ślązaki przedszkolaki”, a III miejsce zdobył Wojciech M. w 

Miejskim konkursie „Za siedmioma górami za siedmioma lasami”. Wyróżnienie 

otrzymała także Pani Beata w Miejskim konkursie plastycznym „Bukiet z fantazją”. 

 

 


