


LICZBA DZIECI: 26 (3-LATKI) LICZBA DZIECI: 25 (3-4-LATKI)

LICZBA DZIECI: 25 (4-5-LATKI) LICZBA DZIECI: 24 (5-6 -LATKI)



Od października 2014 r. jesteśmy członkami Ligi Ochrony Przyrody.
Wszystkie nasze przedszkolaki chętnie podejmują różnorodne
działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Opiekun koła: Wanda Dynkwald
Liczba uczestników: 50



Liczba uczęszczających dzieci: 12                                                                                            
Opiekun koła: Wanda Dynkwald

Od września 2008 roku działa w naszym przedszkolu koło ekologiczne

„Mali Przyrodnicy”.

Edukacja przyrodniczo - ekologiczna dzieci przedszkolnych w ramach

opracowanego autorskiego programu, ma dwa aspekty. Pierwszy z nich to aspekt

ogólny, obejmujący przekazywanie dzieciom wiedzy o przyrodzie, naturalnym

środowisku. Drugi aspekt ma charakter specjalistyczny i jest bezpośrednio

związany z ochroną i kształtowaniem naturalnego środowiska człowieka.

Celem podejmowanych działań jest rozwijanie postawy badawczej dzieci,

odkrywanie im piękna i złożoności środowiska przyrodniczego poprzez

inicjowanie samodzielnych działań w naturalnym środowisku, uczenie

obserwowania badań i eksperymentowania, zachęcanie

do samodzielnego i wszechstronnego poszukiwania rozwiązań.



OBSERWUJEMY ROŚLINY 

I ZWIERZĘTA PREZENTUJEMY  SWOJĄ WIEDZĘ

WIEMY, CO SZKODZI PRZYRODZIE DOKARMIAMY ZWIERZĘTA



Dnia 08.09.2014r. do naszego przedszkola przybył zaproszony gość - policjant Pan

Rafał Stańko. Podczas spotkania przedszkolacy dowiedzieli się o tym jak bezpiecznie

poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić w domu i w przedszkolu

oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń. Dzieci miały okazję popisać się

znajomością telefonów alarmowych na policję, pogotowie i do straży pożarnej. Gość

ostrzegał też przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać

ich do domu. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się

prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy .

Uwieńczeniem spotkania

z policjantami była możliwość obejrzenia z bliska radiowozu, który na czas pobytu

zaproszonego gościa stanął przed przedszkolem. Chętne dzieci miały okazję usiąść na

chwilę w radiowozie i dokładnie się wszystkiemu przyjrzeć. Przedszkolaki czynnie

uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania , dzieliły się swoimi spostrzeżeniami

i doświadczeniami. Pan policjant obdarował dzieci prezentami w postaci książeczek,

maskotek, światełek odblaskowych. Na zakończenie spotkania serdecznie

podziękowaliśmy panu policjantowi,

że znalazł czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami.

Liczba dzieci – 48 
Organizatorzy: Wanda Dynkwald, Joanna Korosteńska



Dnia  11 września wyruszyliśmy z całym przedszkolem na wycieczkę do sadu w Wysokiej.

Dzięki  uprzejmości  pana Andrzeja i   Marii- właścicieli  sadu - dzieci   mogły obejrzeć drzewa                

. pełne pięknych  jabłek  oraz śliwek. . Widok dorodnych owoców zaostrzył apetyt na witaminki!                  

. Przedszkolaki   ochoczo zrywały i  zajadały   soczyste  jabłka. Gospodarze  przygotowali  dla nas  

również  pieczone w ognisku ziemniaki które większość dzieci jadła po raz pierwszy, ale tak, że im się „uszy trzęsły”.  Ogromne dynie  

rozłożone na grządkach wprost zapraszały  dzieci, by sobie na nich przysiadały pozując do zdjęć. Od przemiłych gospodarzy dos taliśmy 

w prezencie skrzynki wypełnione dyniami, śliwkami i rumianymi jabłuszkami.

Dziękujemy za miłe przyjęcie przedszkolaków i wszystkie atrakcje.

Liczba dzieci: 94

Organizatorzy:  wszystkie nauczycielki grup



Nasze przedszkole już po raz kolejny włączyło się  w miesiącu wrześniu 2014 do akcji „Sprzątanie Świata”.

Przedszkolaki, uzbrojone w foliowe rękawice i worki,  wyruszyły na ratunek naszej planecie. Najpierw spotkaliśmy się w sali 

„Kangurków”, gdzie odbyła się pogadanka uświadamiająca przedszkolakom idee akcji Słowa piosenki - „Posprzątajmy świat, 

śmieci pozbierajmy, niech wokoło będzie czysto, o przyrodę dbajmy ...”- wyzwoliły  w naszych  wychowankach  ducha walki 

o  czystość  na  Ziemi. Dzieci  z  ogromnym zapałem  przystąpiły  do  działania. Udaliśmy się do pobliskiego Parku Kopernika,

aby oczyścić część jego terenu ze śmieci pozostawionych przez ludzi,  którym  nie  zależy na estetyce  i  zdrowiu  środowiska

przyrodniczego. Znaleźliśmy mnóstwo plastikowych butelek, kartoników po napojach, puszek, reklamówek, a  także  innych

opakowań  po  żywności.  Wracaliśmy  do  przedszkola  z  workami  pełnymi  śmieci i  poczuciem, że zrobiliśmy coś dobrego 

dla Naszej Planety.   

Koordynator akcji: Wanda Dynkwald

Liczba dzieci: 70



Liczba dzieci – 12
Przygotowanie zawodników: Wanda Dynkwald, Ewa Bandkowska

W dniach 20-21.09.2014 roku w hali sportowej I LO w Gorzowie Wlkp. odbył się

Lubuski Festiwal Siatkówki.

Impreza zadedykowana dzieciom i młodzieży z lubuskich miast i gmin, dostarczyła

wszystkim uczestnikom niezapomnianych przeżyć. Wśród 24 drużyn z gorzowskich

przedszkoli, odzwierciedlających reprezentacje państw - uczestników Mistrzostw Świata,

znaleźli się nasi wychowankowie z grupy „Kangurków”, którzy występowali w barwach

Meksyku. Nasze przedszkolaki bardzo dzielnie rywalizowały z innymi drużynami w grach i zabawach

nawiązujących do piłki siatkowej. Pomimo tego, że nie zajęliśmy żadnego z czołowych miejsc, cieszyliśmy się ze wspaniałej

zabawy i medali, które otrzymali wszyscy uczestnicy siatkarskich zmagań.

Jednocześnie, w ramach programu „Kibic na 6”, dużą uwagę poświęcono kulturze kibicowania.

Nasi Rodzice, jako kibice naszej reprezentacji, spisali się również na medal. Pięknie zaprezentowali się w układzie

tanecznym do meksykańskiej piosenki „La Cucaracha” – tatusiowie w słomkowych kapeluszach, a mamusie z czerwonymi

różami we włosach.

Było kolorowo, kreatywnie, międzynarodowo i sportowo. Z udziałem przedszkolaków, nauczycieli, trenerów,

przedsiębiorców, sponsorów i całych rodzin kibicujących swoim pociechom, stworzono prawdziwe siatkarskie święto.





Wszystkie przedszkolaki wiedzą, jak dbać o higienę jamy

ustnej, ale tej wiedzy nigdy dość, dlatego zaprosiliśmy

26 września (piątek) do naszego przedszkola stomatologa.

Pani stomatolog przypomniała dzieciom podstawowe

zasady dbania o uzębienie, zademonstrowała na modelu

szczęki, jak należy prawidłowo szczotkować zęby oraz co

jeść, aby zęby były mocne i zdrowe. Dzieci dzieliły się swoją

wiedzą i okazało się, że wszystkie zasady prawidłowego

dbania o zęby są dzieciom znane. Po takiej rozmowie

przyszedł czas na praktyczne ćwiczenie. Każdy przedszkolak miał okazję umyć ząbkiw

obecności Pani dentystki, która przypominała o zasadach prawidłowego szczotkowania

zębów. Dzieci po takich zajęciach w 100% są przygotowane i gotowe na "Ustanowienie

Rekordu Guinnessa w kategorii: największa liczba dzieci szczotkujących razem zęby".

Liczba dzieci - 98

Organizatorzy: Agata Tumicka, Ewa Bandkowska



W roku szkolnym 2014/15 nasze przedszkolaki uczestniczyły w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej ,,Akademia

Aquafresh", który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci przez cały ostatni tydzień

września uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych. Dowiedziały się, skąd biorą się zęby, uczyły się jak prawidłowo o nie dbać

i dlaczego należy chodzić do dentysty, a także co należy jeść, aby mieć zdrowe uzębienie. Codziennie zdobywały odznakę

sprawności: Przyjaciół Pastusiów, Zębowych Znawców, Opiekunów Szczoteczek, Mistrzów Szczotkowania, Witaminowych

Ekspertów, Pomocników Dentysty. Działania miały zwrócić uwagę na konieczność higieny jamy ustnej, jak również przygotować

dzieci do ustanowienia REKORDU GUINNESSA w dniu 30 września 2014 r. w największej liczbie osób myjących zęby w jednym

czasie. Udało się! Łącząc swoje siły, przedszkolaki z całej Polski ustanowiły nowy rekord.

Liczba dzieci – 98

Organizatorzy: 

Agata Tumicka, Ewa Bandkowska



Jak  co  roku  dzieci z grupy  III  i  IV dnia 3 października  uczestniczyły w happeningu pod hasłem ,,Podaruj 

zwierzętom ciepły dom!”. Akcja zorganizowana została z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Przebrani za  różne 

zwierzęta,  uzbrojeni w   transparenty  i  plakaty ruszyliśmy   do   centrum  miasta,   gdzie  rozdawaliśmy   ulotki 

przechodniom, aby wspólnie pamiętać o potrzebach zwierząt. Oprócz tego  z całych sił wykrzykiwaliśmy  hasło: 

,,Podaruj zwierzętom ciepły dom!”

Liczba dzieci: 47

Organizator: Agata Tumicka



W   październiku  dzieci z   kółka   plastycznego   wzięły  udział   w   konkursie plastycznym    

organizowanym   przez   gorzowski oddział LOP oraz Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie 

Wlkp.   Tematem   konkursu były dary jesieni.  Wśród laureatów znalazło się troje naszych 

wychowanków:  Hania Walkowiak, Zosia Bobrowicz oraz  Aurelia Kupczak. 

Wyróżnione dzieci  wraz z rodzicami zostały zaproszone na wystawę nagrodzonych  prac 

oraz uroczyste wręczenie nagród .
Przygotowanie dzieci:  Agnieszka Werecka

Anna Sywiec



Dnia 8 października 2014 roku odwiedzili nasze przedszkole niecodzienni

goście. Byli nimi Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Nasze przedszkolaki przekonały się na własne oczy, że kobiety także pracują

w straży. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami

związanymi z ich profesją, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem

bezpieczeństwa na drodze oraz w czasie pożaru. Dzieci dowiedziały się,

w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną i że strażacy nie tylko

gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Dzieci

z bliska miały możliwość podziwiania wyposażenia wozu strażackiego,

założenie hełmu oraz wejścia do samochodu Przedszkolaki wykazały ogromne

zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę, Duża

część przedszkolaków, postanowiła w przyszłości zostać strażakiem.

Liczba dzieci - 96
Organizatorzy: WandaDynkwald,

Joanna Korosteńska



Dnia 15.10.2014r. dzieci wraz z nauczycielkami uczestniczyły w spotkaniu

z policjantem. Przedszkolaki miały możliwość przećwiczenia swojej wiedzy

teoretycznej w praktyce na przygotowanym placu, tworzącym ulice miasta

z przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną oraz samochodami. Na spotkaniu

nie można było pominąć znajomości numerów alarmowych pogotowia

ratunkowego, policji, straży pożarnej i numeru alarmowego 112. Dzieci doskonale

się bawiły i z wielkim skupieniem wykonywały polecenia zgodne z zasadami ruchu

drogowego.
Liczba dzieci – 46
Organizatorzy: Agata Tumicka, Bogusława Roguska



17 października 2014 r. w naszym przedszkolu gościliśmy przedstawiciela Straży Miejskiej.

W spotkaniu wzięły udział dwie najstarsze grupy wiekowe. Podczas pogadanki dzieci zapoznały się z pracą strażnika,

oglądały elementy umundurowania. Przedszkolaki miały okazję wykazać się wiedzą na temat znajomości

bezpieczeństwa na drodze .

Ponadto dzieci dowiedziały się o bezpiecznych zachowaniach podczas spotkania z obcym psem. Pan strażnik krok

po kroku zaprezentował dzieciom pozycję „żółwia”, która minimalizuje ewentualne uszkodzenia ciała podczas

potencjalnego ataku psa. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem, pod czujnym okiem strażnika, przećwiczyły

i utrwaliły sobie tę pozycję. Nasz gość przypomniał zasady dotyczące kontaktów z osobami nieznajomymi.

Utrwalono numery alarmowe. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze

z aktywnym udziałem dzieci.

Liczba dzieci - 48

Organizatorzy: Wanda Dynkwald, 
Joanna Korosteńska



W październiku nasze przedszkolaki wzięły udział w interaktywnym spektaklu 

"Milutka  w     malachitowym  borze"  przygotowanym  przez aktorów  z Krakowa.

Milutka jest kwiatkiem i mieszka na samym środku   leśnej   łączki. Pewnego  dnia, 

gdy   zostaje  w  domu  sama, wpuszcza  do   domku przebiegłego  liska   chytruska, 

który  podstępem  ją  okrada.  Milutka   postanawia  wszystko   odzyskać,   dlatego  

wyrusza w podróż. Na swojej drodze  spotyka  wiele    dziwnych  i  przezabawnych 

postaci,   ale  dzięki  magii,  sprytowi i   pomocy  dzieci  udaje się jej odnaleźć liska                   

i odzyskać skradzione rzeczy. Przedszkolakom przedstawienie bardzo się podobało.

Teraz   już   wiedzą   jak   niebezpieczne   może  być  rozmawianie z nieznajomymi 

oraz wpuszczanie obcych do domu.



9   październik  2014 roku był dniem pełnym wrażeń dla   naszych przedszkolaków,   ponieważ   wszystkie   grupy   wyjechały  

autokarami do lasu. Udaliśmy   się do leśniczówki   w   Dobrojewie, gdzie zostaliśmy  bardzo miło przyjęci przez leśniczych: pana 

Rocha i  pana   Patryka.    W Sali   edukacyjnej    oglądaliśmy wspaniałe zbiory związane z lasem oraz  pracą leśników. Wypchane

zwierzęta wzbudzały wiele  emocji   wśród   dzieci, a  największe oczywiście wilk. Mogliśmy wysłuchać nie tylko wielu ciekawostek 

o mieszkańcach  lasu,   ale również   poznać  odgłosy ,  jakie wydają  niektóre ze zwierząt.   Donośny   ryk    jelenia   zrobi wrażenie                  

na każdym.  Pod czujnym okiem pań   zbieraliśmy   grzyby,  które szybko   wypełniły  nasze  koszyczki.  Pogoda była wymarzona

więc  pieczone na ognisku kiełbaski  smakowały wybornie.   Wycieczka i  spotkanie z leśnikami było dobrą okazją do rozbudzania 

zainteresowań przyrodniczych. Dzieci wróciły do przedszkola zadowolone i pełne wrażeń. 

Liczba dzieci:  96

Organizator : Joanna  Korosteńska



W dniu 13 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Drzewa, spotkaliśmy się wszyscy w sali

„Kangurków”, aby porozmawiać na temat, jakie znaczenie dla ludzi i zwierząt mają drzewa i dlaczego warto je sadzić

i pielęgnować. Przedszkolaki dobrze wiedziały, jakie korzyści dla człowieka i przyrody niosą drzewa. Wymieniały, między

innymi, ochronę przed słońcem, produkcję papieru, mebli, budowę budynków

(dachy, podłogi), produkcję zabawek, a co najważniejsze – wytwarzanie tlenu, który jest niezbędny

dla egzystencji wszystkich żywych istot na Ziemi. Wszyscy złożyliśmy uroczystą obietnicę dbania o drzewa,

a następnie wyszliśmy do ogrodu przedszkolnego, aby każda grupa mogła posadzić w tym dniu swoje „grupowe”

drzewko.

Liczba dzieci: 89

Organizator: Wanda Dynkwald



16 października na  całym  świecie  obchodzony jest    Światowy Dzień Żywności. Został on ustanowiony przez FAO   (Organizację 

Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).    Jego   celem  jest   pogłębianie   świadomości społecznej na temat

globalnych problemów żywnościowych   oraz   wzmocnienie   poczucia   solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można 

podjąć na lokalnym gruncie. Nasze przedszkole już po raz drugi   zorganizowało   z tej okazji happening pod hasłem  ,,Nie marnuj 

jedzenia - myśl ekologicznie”. Dzieci przebrane  za owoce, warzywa i inne produkty spożywcze, uzbrojone w transparenty i plakaty

ruszyły do centrum   miasta.  Długim   korowodem   obeszliśmy   plac   katedralny   wykrzykując   hasło: nie marnuj jedzenia - bądź 

ekologiczny  oraz  rozdając ulotki.  Nasze  przebrania i okrzyki   wzbudzały zainteresowanie przechodniów, którzy zatrzymywal i się 

i często bili brawo za naszą postawę  i zorganizowaną akcję. 

Liczba dzieci: 84

Organizatorzy: Agnieszka Werecka , Anna Sywiec



Dnia 18 października grupy: Kangurków i Smerfów (49)udały się do Bogdańca. Przedszkolaki zwiedziły zabytkowe

obiekty Zagrody Młyńskiej. Obecnie w budynku można zwiedzić mieszkanie młynarza, oryginalne

wyposażenie młyna, obejrzeć domowe narzędzia i maszyny związane z przetwórstwem zboża, przedmioty

związane z wypiekiem chleba. W budynkach gospodarczych i na podwórzu zostały wyeksponowane narzędzia

rolnicze, środki transportu wiejskiego (wozy bryczki, sanie, uprząż) oraz inne przedmioty związane

z gospodarzeniem na wsi. Najważniejszym punktem wycieczki był udział w pokazie wypieku chleba. Pan piekarz

zaprezentował swoje umiejętności tworząc zaskakujące kształty z ciasta chlebowego, ale największe wrażenie

zrobiła na nas chlebowa jaszczurka. Chlebek upieczony na liściach kapusty smakował wszystkim wybornie.



W   tym   roku   przedszkolaki   nie   zapomniały    o  cennych     zbiorach      jesiennych    skarbów.    „Smerfy”                        

wraz     z     „Kangurkami”   w    dniu   11 października   wybrały  się  do  parku   i  zbierały    żołędzie,   liście.   Wspólnie  

obserwowały   zmieniającą    się  przyrodę,   kolory   jesiennych liści, poznawały rodzaje drzew i ich owoce tj. kasztany, 

żołędzie, jarzębinę. Nasze przedszkolaki   potrafią   już odróżnić liść dębu od liścia klonu bądź kasztanowca. Wszystkie 

dzieci były bardzo zaangażowane, a znalezione  skarby ozdobiły nasze sale.

Liczba dzieci: 49

Organizatorzy: Bogusława Rogulska

Agata Tumicka



Zawody odbyły się 25.10.2014r. r. w hali sportowej I LO w Gorzowie Wlkp.

ul. Puszkina 31. Walki odbywały się na dohyo (macie do sumo) na boso.

Dziewczynki ubrane w stroje jednoczęściowe (body) lub spodenki (lacry)

i koszulki; chłopcy w spodenki bez koszulek. Uczestnicy byli ubierani

w pasy (mawshi) szkolne dla dzieci, które zabezpieczał organizator.

Zwycięzcą zostawał ten uczestnik/czka, który/a doprowadził przeciwnika

do wypchnięcia poza koło o średnicy 4,55 metra lub do dotknięcia maty inną

częścią ciała niż stopa (np. kolanem, ręką). Walki zwykle trwały klika sekund,

ale emocje znacznie dłużej. Każdy uczestnik zawodów otrzymał medal

i dyplom. Nasze Przedszkole reprezentowało 12 „Kangurków”.

Złote medale zdobyli: Marcel Stańko, Zosia Gryszko i Weronika Dolinkiewicz.

GRATULUJEMY WSZYSKIM ZAWODNIKOM. BRAWO!!!!!

Liczba dzieci - 12

Przygotowanie uczestników: 
Wanda Dynkwald,   
Bogusława Rogulska



Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia 

psychicznego   dla   dzieci w wieku   5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności 

psychospołeczne u małych   dzieci.    Uczy   różnych   sposobów   radzenia    sobie

z trudnościami  i wykorzystywania nabytych umiejętności w  codziennym   życiu

oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach 

z konkretnymi problemami czy trudnościami,  ale promuje zdrowie emocjonalne 

wszystkich małych dzieci. Program ten realizowany był w roku szkolnym 2014/15

w naszym przedszkolu od listopada z grupą pięciolatków.

Liczba dzieci – 23

Realizator: Joanna Korosteńska



W tym roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Kampanii ,,POLA

NADZIEI" , która polegała na obdarowaniu ludzi chorych i zmagających się

z problemami odchodzenia ,,na drugi brzeg życia" darem 1,5 zł. za zakupioną

cebulkę żonkila. Zebraliśmy 345 zł. Dzieci dobrze się spisały, ponieważ zostały

sprzedane wszystkie cebulki, a za ciepłe serce kupującym rodzicom i dziadkom

w imieniu Hospicjum Św. Kamila serdecznie dziękujemy.

Organizator akcji :  Joanna Korosteńska



W dniu 20 listopada 2014 r. W Wojewódzkiej Bibliotece

Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyły się eliminacje powiatowe do VIII

edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pt.

„Bezpieczna Zerówka”. Nasi „Zerówkowicze” dzielnie reprezentowali

przedszkole, odpowiadając w formie testowej na szereg trudnych

pytań, np. „Czy znak drogowy, tzw. „Agatka” znajduje się przy

wszystkich przejściach dla pieszych? albo „Czy pozycja tzw. żółwik jest

obroną przed psem ?” I chociaż nie zakwalifikowaliśmy się

do kolejnego etapu, była to dla nas naprawdę wspaniała przygoda.

Liczba dzieci: 3

Przygotowanie uczestników: Wanda Dynkwald



Dnia  22  listopada  2015 r. „Kangurki”   po raz   kolejny   wybrały  się

do  Miejskiego Ośrodka Sztuki na warsztaty z cyklu „Sztuko(s)twory”.      

Czy dom może przypominać jakieś  zwierzę? Czy może  być   podobny  

do  bąbelka  lub orzeszka  ?   MOŻE!    Odpowiedzi   na   te   pytania  

poszukiwaliśmy podczas zajęć, których tematem były „ARCHISTWORY”.  

Dzieci    poznały   zawód    architekta   oraz   nietypowe   rozwiązania  

architektoniczne. Z   pudełek,  tekturowych rolek stworzyły   makietę 

miasta, w   którym  każdy  dom był inny   i przypominał jakieś zwierzę. 

W trakcie konstruowania nietypowych budowli, przypomnieliśmy sobie

o tym, że Ziemia jest miejscem życia nie tylko ludzi, ale także  zwierząt i roślin, i dlatego  też budując 

domy, osiedla, drogi nie należy zapominać  o prawach przyrody.

Liczba dzieci - 12

Nauczyciele:  Wanda Dynkwald, Bogusława Rogulska



NASZE MIASTO TO „ZWIERZĄTKOWO”



W ramach kolejnej, XIII już edycji akcji "Góra Grosza",

w grudniu 2014 r. zbieraliśmy drobne monety.

Zebrane środki zostały przeznaczone na pomoc dzieciom

wychowującym się poza własną rodziną, w tym

na tworzenie i dofinansowanie nowych domów

dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, placówek

pogotowia rodzinnego, kwalifikowanych domów

zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów

dziecka, które są w trakcie przekształceń i realizują

prorodzinne programy wychowawcze. W tym roku

szkolnym zebraliśmy w naszej placówce kwotę 152 zł

Organizator akcji : Joanna Korosteńska



Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec

przyrody. W toku realizacji w grupie „Kangurków” tematyki kompleksowej

„Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” uświadamiałyśmy naszym wychowankom

potrzebę dbania o ptaki, a także zaktywizowałyśmy ich do podejmowania konkretnych

działań w tym kierunku.

Przeprowadzone zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej miały na celu

utrwalenie wiadomości o ptakach zimujących w Polsce (wygląd, pożywienie)

oraz wskazanie dzieciom sposobów udzielania im pomocy w tak trudnym dla nich

okresie – budowa karmników, dokarmianie ptaków na zamarzniętych rzekach,

stawach. Przekazałyśmy też najstarszym przedszkolakom praktyczną wiedzę na temat

konstruowania prostych karmników, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

znajdujących się w domach (plastikowe butelki, kubeczki po serkach, siatki

po owocach cytrusowych itd.).

Liczba dzieci: 24

Organizator akcji: Wanda Dynkwald



Z myślą o jarzynowych witaminkach w miesiącu lutym grupa „Smerfów” postanowiła zrobić wspólnie pyszne sałatki: owocową

i warzywną. Przy tej okazji przedszkolaki poznały wygląd, smak i zapach niektórych składników.

Każdy dostał deseczkę, nożyk i tak przystąpiliśmy do krojenia. Dzieci samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę warzywną

przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Przyrządzanie sałatek dało dzieciom wiele satysfakcji.

Podczas robienia sałatki przedszkolaki nauczyły się również, że gotowanie i jedzenie wymaga zachowania szczególnej higieny,

że nie tylko ręce ale również owoce i warzywa należy myć przed obieraniem, krojeniem i spożywaniem. Na koniec gotowe sałatki

nałożyliśmy na talerze urządzając w sali prawdziwą ucztę!

Wszystkie dzieci z wielkim apetytem zjadały wspólnie przygotowany posiłek.    

Liczba dzieci: 19

Organizator: Agata Tumicka



W miesiącu styczniu tego roku dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie plastycznym

organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody w Gorzowie Wlkp. pt. „Ptaki zimą”. Celem konkursu było

zachęcanie dzieci do ochrony środowiska i zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę, rozpoznawanie ptaków

zimujących w Polsce, uwrażliwienie na piękno polskiej przyrody, a także rozwijanie kreatywności twórczej,

której inspiracją jest przyroda.

Wśród laureatów konkursu znalazły się nasze wychowanki.     Gratulujemy!           

Przygotowanie dzieci:  Agnieszka Werecka



To już trzecia edycja akcji charytatywnej organizowanej

przy współpracy z Unicef Polska. Tym razem zbieraliśmy

środki na pomoc dzieciom w Sudanie Południowym. Podczas

warsztatów, wspólnie z rodzicami uszyliśmy 30 laleczek, które

stały się symbolem pomocy dla potrzebujących dzieci,

następnie nasze szmacianki sprzedaliśmy na zorganizowanej

w czasie balu karnawałowego aukcji. Dzięki zaangażowaniu

i hojności rodziców zebraliśmy niebagatelną kwotę 1442 zł.

Zaszczepiliśmy 144 dzieci.

Organizatorzy: Ewa Bandkowska, Agnieszka Werecka



W styczniu dzieci z kółka plastycznego wzięły

udział w konkursie „Zdrowym być, to zdrowo żyć” w ramach

projektu „Eko Lubuskie” organizowanym przez Stowarzyszenie

przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 i Zespół Kształcenia

Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Dunikowskiego 5.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania własnym

zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji

dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów

ochrony zdrowia, oraz promowanie wśród dzieci zdrowego

stylu życia (zdrowe odżywianie, uprawianie czynnego

wypoczynku, higieniczny tryb życia).

Przygotowanie dzieci:  Agnieszka Werecka,     
Anna Sywiec



W tym roku szkolnym nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do akcji wspierającej schroniska

dla bezdomnych zwierząt ze schroniska „Azorki” mieszczącego się w Gorzowie Wlkp.

przy ul. Fabrycznej. Po skontaktowaniu się ze Schroniskiem oraz ustaleniu, czego placówka potrzebuje

najbardziej, rozpoczęliśmy zbiórkę żywności, koców i kołder dla psów. Wszyscy rodzice

wraz z dziećmi bardzo chętnie włączyli się w naszą akcję. Dzięki ich zaangażowaniu udało nam się

zebrać mokrą oraz suchą karmę, których schronisko potrzebowało najbardziej. Akcję zakończyliśmy

11 lutego 2015 r. W tym dniu dzieci z kółka ekologicznego udały się z wizytą do Schroniska

i dostarczyły zebrane produkty.

Organizatorzy: Wanda Dynkwald, Ewa Bandkowska



11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W tym dniu w Lubuskim

Urzędzie Wojewódzkim zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa

przeznaczone dla najmłodszych Lubuszan.

Lekcje Promujące Europejski Numer Alarmowy 112 miały charakter prezentacji i zabawy,

a dzięki informacjom przekazanym w ich trakcie, często kilkuletnie dzieci będą w stanie

skutecznie wezwać pomoc w sytuacji tego wymagającej. Z naszymi „Smerfami” i „Kangurkami”

spotkała się pani wojewoda - Katarzyna Osos, poruszając kwestie bezpieczeństwa oraz

znajomości procedur związanych z funkcjonowaniem numeru ratunkowego.

Nauczycielki: 
Wanda Dynkwald, 
Agata Tumicka

Liczba dzieci – 43



W miesiącu lutym 2015 r. „Kangurki” wzięły udział w programie

edukacyjnym Akademii Misia Haribo, którego celem jest inspirowanie dzieci

do zdobywania wiedzy, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej świata

oraz propagowanie idei nauki poprzez zabawę.

Hasło tegorocznej edycji konkursu to: Odkryj Kosmos z Misiem Haribo!

W ramach tematyki kompleksowej „Poznajemy Kosmos” nasze „Kangurki”

odkrywały tajemnice wszechświata, poznawały nazwy planet Układu

Słonecznego, wykonywały plakaty, informujące ewentualnych przybyszy

z Kosmosu o wyglądzie i życiu na naszej planecie Ziemi, a na koniec,

wspólnie ze swoimi nauczycielkami, zaprojektowały i skonstruowały

kosmiczną bazę.

Liczba dzieci – 24

Organizatorzy: Wanda Dynkwald,

Bogusława Rogulska



W dniu 13 marca 2015 r. grupa „Kangurków” uczestniczyła w kolejnym spotkaniu z cyklu Warsztaty Sztuki

„Karuzela”. Zajęcia pt. „Rok w lesie” poprowadził artysta plastyk Krzysztof Matuszak. Dzieci w technice

kolażu stworzyły przestrzenne kalendarze, w których przedstawiły zmieniające las pory roku. W toku zajęć

rozmawialiśmy także na temat „Czyim domem jest las i jak należy się w tym miejscu, aby nie szkodzić

zwierzętom i roślinom?”. Liczba dzieci: 21
Nauczyciele: Wanda Dynkwald, Bogusława Rogulska



Był to bardzo kolorowy i wesoły dzień w naszym przedszkolu. Dzieci przygotowały

ekologiczną „Marzannę” - symbol zimy. Wesołym, barwnym korowodem przedszkolaki

( w pięknych wiosennych kapeluszach) przywitały się w sali starszaków. Tu nastąpiło

rozstrzygnięcie konkursu „Na najpiękniejszy kapelusz dla pani Wiosny”. Werdykt jury był

następujący: w grupie „Krasnoludków” I miejsce otrzymał Kasper Aniśkiewicz, w grupie

„Gumisiów” – Tymoteusz Aksamit, w grupie „Smerfów” Dominik Adamski, a w grupie

„Kangurków” Ada Stachura. Aby tradycji stało się zadość, symbol zimy - słomianą kukłę

Marzannę wszystkie grupy uroczyście pożegnały. Dzieci głośnym okrzykiem: „Precz zimo

zła, my chcemy wiosnę!” próbowały wystraszyć zimę, a następnie przy wspólnym

śpiewie zapakowaliśmy Marzannę w ogromną kopertę i wysłaliśmy na biegun Północny

do pani Zimy na herbatkę. W ten symboliczny sposób przedszkolaki pożegnały zimę

i powitały wiosnę, wykonując wszystkie zadania związane z przyjściem nowej pory roku.

Liczba dzieci – 88        
Organizatorzy: Bogusława Rogulska, Anna Sywiec





Dnia 23 marca 2015 r. na uroczystości przedszkolnej z okazji Święta Wody

spotkały się dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Wszystkie grupy miały

okazję zaprezentowania swojej wiedzy o przyrodzie.

Na podstawie przygotowanej prezentacji przedszkolaki i rozpoznawały

i nazywały miejsca występowania wody w przyrodzie, wskazywały sytuacje

niewłaściwego postępowania względem przyrody, zastanawiały się, w jaki

sposób samodzielnie w swoim otoczeniu mogą przyczynić się do ochrony

wód. Na ilustracjach wskazywały właściwe i niewłaściwie zachowania

związane z gospodarowaniem wodą.

W tym roku Dzień Wody połączyliśmy z kampanią organizowaną przez Polską

Akcję Humanitarną „Studnia dla Południa”, jej celem było zwrócenie uwagi

na kwestię dostępu do wody w krajach Afryki : Somalii, Sudanie

Południowym i Syrii, a także na globalny system produkcji, do którego

wykorzystywane są zasoby wodne. Tego dnia w przedszkolu rozprowadzane

były symboliczne bransoletki, dochód z ich sprzedaży przekazany został

na budowę studni w Somalii.

Liczba dzieci: 87
Organizatorzy:  Wanda Dynkwald, Agnieszka Werecka



Nasze przedszkolaki dobrze wiedzą, że wiosna to czas sadzenia i siania, dlatego też wszyscy chętnie i aktywnie

uczestniczyły w pracach z tym związanych. Wraz z nadejściem wiosny postanowiliśmy zmienić nasz kącik przyrodniczy.

Wiosenne prace rozpoczęliśmy od wysiewu rzeżuchy i cierpliwie czekaliśmy na efekty naszej pracy. Kiedy rzeżucha

wyrosła stała się dodatkiem do naszego śniadanka. Postanowiliśmy zaprosić więcej wiosny do przedszkola. Dzieci

dzielnie napełniały skrzyneczki ziemią, sadziły cebulę i siały zioła: tymianek, bazylię oraz owies do ozdoby stołu

wielkanocnego. Zabawa przy tym była wyśmienita, pełna wrażeń i bogata o nowe doświadczenia i wiadomości. Trzeba

przyznać, że prace ogrodnicze przyniosły nam wiele radości .
Liczba dzieci: 24 

Nauczyciel: Joanna Korosteńska



14 kwietnia 2015 r. grupa teatralna „Cudaczek” wystąpiła

w VII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych

„ Zielony Kapturek”, a jego temat przewodni to: „W zdrowym ciele

- zdrowy duch”.

Przedszkolaki zaprezentowały się w przedstawieniu „Wojna

z mikrobami”, którego głównymi bohaterami są wirusy i bakterie

oraz dzielne przedszkolaki podejmujące skuteczną walkę z tymi

małymi potworkami.

Dzieci popisały się swoimi umiejętnościami aktorskimi i udało

im się zdobyć wyróżnienie oraz nagrodę zespołową (plansze

edukacyjne dla przedszkola).

Przygotowanie dzieci: Joanna Korosteńska



W kwietniu 2015 r. zorganizowany został na terenie naszej placówki konkurs

plastyczno – ekologiczny adresowany do naszych przedszkolaków i ich rodzin.

Polegał on na „wyczarowaniu” oryginalnej pracy przestrzennej z wykorzystaniem

odpadów i materiałów recyklingowych. Prace konkursowe dzieci wykonywały

w domu, przy współudziale wszystkich członków rodziny. Napłynęło aż 27 prac,

zaskakujących pomysłowością i oryginalnością wykonania. Komisja Konkursowa,

w skład której weszli: rodzice, dzieci, nauczyciele i dyrektor przedszkola wyłoniła

3 laureatów i przyznała 4 wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali

pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, a 7 wyróżnionych wykonawców

- nagrody. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 22.04. 2015r. podczas

uroczystych obchodów Dnia Ziemi. Wszystkie podpisane prace zostały

wyeksponowane w hollu przedszkola.

Liczba dzieci - 27

Organizator: Wanda Dynkwald



PRACE KONKURSOWE UCZESTNICY

WYRÓŻNIENI



Dnia    22.04.2015 r.   w     Wojewódzkiej i Miejskiej   Bibliotece  Publicznej  w Gorzowie   Wlkp.  odbyło  się   

rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu   plastycznego    pt. „Przedszkolaka rady na odpady”, organizowanego  

przez    Przedszkole    Miejskie nr 29 w Gorzowie Wielkopolskim wraz   z    Zakładem  Utylizacji Odpadów   Sp. z o.o.

w   Gorzowie   Wielkopolskim oraz Polskim Górnictwem Naftowym i  Gazownictwem    SA   w Warszawie, Oddział 

w Zielonej Górze.

Celem konkursu było:

- Promocja Światowego Dnia Ziemi,

- Promowanie twórczości dziecięcej,

- Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku 

ochrony  środowiska,

- Przedstawienie wiedzy ekologicznej w formie prac plastycznych, 

- Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci poprzez działalność plastyczną,

- Odkrywanie własnych zdolności, możliwości.

Nasze cztery wychowanki  znalazły się wśród laureatów 

i wyróżnionych osób : Hanna Walkowiak, Amelia Augulewicz, 

Zosia Gryszko, Ada Stachura.

Przygotowanie uczestników : Bogusława Rogulska, Wanda Dynkwald



LAUREACI KONKURSU
„PRZEDSZKOLAKA RADY NA ODPADY”



W naszym przedszkolu dzieciaki o ekologii wiedzą już naprawdę bardzo dużo.

Staramy się jak najlepiej poznawać przyrodę, po to, aby ją szanować i lepiej chronić przed tymi,

którzy ją bezmyślnie niszczą.

Najpierw mali aktorzy z kółka teatralnego w przedstawieniu „Wojna z mikrobami” pokazali nam

jak i po co należy dbać o czystość najbliższego otoczenia, a potem wszyscy zastanawialiśmy się jak

możemy pomóc udręczonej planecie, po to też, abyśmy sami uniknęli w przyszłości wielu groźnych dla

zdrowia chorób.

Jednym z ważnych pomysłów było segregowanie odpadów i recykling. Przedszkolaki poprzez

praktyczne działania uczyły się jak prawidłowo należy segregować śmieci na terenie miasta Gorzowa

Wlkp. Dowiedziały się również, do jakich pojemników można wrzucać koce, pościel i odzież używaną

w dobrym stanie, po to, aby mogły korzystać jeszcze z tych rzeczy osoby z ubogich rodzin.

Na zakończenie spotkania złożyliśmy uroczyste przyrzeczenie, że wszyscy będziemy dbać o naszą

planetę – Ziemię, zaśpiewaliśmy nasz hymn ekologiczny pt. „Pokolenie nowe”, a następnie wyszliśmy

z transparentami i ulotkami na ulice naszego miasta, aby głosić wszystkim jego mieszkańcom jak

ważna jest idea ochrony naszej planety.
Liczba uczestników – 95 dzieci                                                      
Organizatorzy: Wanda Dynkwald, Joanna Korosteńska



Teatrzyk „Wojna z mikrobami” Segregujemy śmieci

Rozdajemy ulotki



W dniu 26 kwietnia 2015 r. zajęcia koła ekologicznego „Mali przyrodnicy” odbyły się na terenie pobliskich

ogródków działkowych. W trakcie badań terenowych dzieci miały okazję obserwacji budzącej się do życia przyrody,

a także zdobyły podstawowe informacje na temat uprawy roślin. Zadaniem przedszkolaków było rozpoznawanie

wybranych kwiatów, nazwanie prac koniecznych przy uprawie roślin, a także określenie warunków niezbędnych

do ich prawidłowego wzrostu. Dzieci dowiedziały się także, jakie warzywa można uprawiać w ogródku i dlaczego

warzywa z małych upraw (uprawa ekologiczna)

są zdrowsze. Teraz już wszyscy dokładnie wiedzą

na temat „Co należy zrobić , żeby z nasiona

czy z sadzonki wyrosła roślina?”.

Liczba dzieci: 8
Opiekun koła : Wanda Dynkwald



W kwietniu dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie plastycznym z okazji

Święta Polskiej Niezapominajki organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody. Celem konkursu

było zapoznanie dzieci z pięknem polskiej przyrody, poznanie roślin wcześnie kwitnących w lesie

oraz zrozumienie pojęć rośliny zagrożone i chronione. Laureatkami konkursu zostały cztery

nasze wychowanki: Laura Wojner, Agnieszka Walkowiak, Basia Fleischer oraz Zosia Bobrowicz.

Gratulujemy !

Przygotowanie dzieci: Agnieszka Werecka



W ramach udziału w projekcie „Dbajmy o lubuskie dla nas i dla przyszłości” w dniu 14.05.2015 r. dzieci

z koła przyrodniczo- ekologicznego „Mali Przyrodnicy” uczestniczyły w warsztatach kreatywnego recyklingu.

To były bardzo ciekawe zajęcia. Uczyliśmy się, co ciekawego można zrobić z surowców wtórnych i cieszyć się

tym na nowo. Wykorzystaliśmy do tego celu rolki po papierze, nakrętki, plastikowe butelki, drewniane

szpatułki oraz stare płyty CD. Co powstało ? Zobaczcie !

Liczba dzieci: 11

Nauczyciel: Wanda Dynkwald





Patrol ekologiczny w wykonaniu „Kangurków” odbył się pod hasłem

ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS. 20 maja dzieci z przedszkola wraz

z nauczycielkami wybrały się do pobliskiego „Parku Wiosny Ludów”.

Przed wyjściem dzieci dowiedziały się, na co mają zwrócić szczególną uwagę

podczas patrolu, czyli na wszystkie napotkane zwierzęta i ślady ich obecności.

Zabraliśmy ze sobą lupy i lornetki i wyruszyliśmy w drogę.

Podczas patrolu dzieci przekazywały nauczycielkom swoje spostrzeżenia. Gdy

tylko zauważyły zwierzę od razu informowały o tym całą grupę. Udało nam

się zobaczyć: psy, koty, gołębie, wrony, wróble, kaczki, motyle, pająki,

biedronkę, mrówki, a nawet dżdżownicę. Próbowaliśmy robić zdjęcia

napotkanym zwierzętom, ale niektóre były szybsze od obiektywu. Jedyne

ślady, jakie dzieci zauważyły w parku to pióra ptaków.

Po powrocie do przedszkola odbyła się rozmowa na temat zwierząt, które dzieci miały okazję zaobserwować. „Kangurki” chętnie się

zgłaszały, informując nauczycielkę o tym, co dane zwierzęta jedzą, gdzie mieszkają, jakie odgłosy wydają. Dzieci zwróciły uwagę na

to, jak dużo zwierząt mieszka w naszej okolicy. Podsumowaniem zajęć było lepienie z plasteliny zwierzątka, które najbardziej

zapadło dzieciom w pamięci. W naszej sali pojawiły się więc: gołąb, pieski, mrówka, kolorowe motyle, najchętniej lepione przez

dziewczynki. Chłopcy natomiast z uwielbieniem wykonywali pająki i dżdżownice. Wszystkie ulepione zwierzęta trafiły na wystawę,

którą podziwiali rodzice, kiedy przyszli odebrać swoje pociechy.

Liczba dzieci – 20   Organizatorzy: Wanda Dynkwald, Bogusława Rogulska



OBSEWACJE Z ODDALI 

ŚLADY ZWIERZĄT 

PTAKI Z BLISKA 

OWADY POD LUPĄ

PAJĄKI POD BYSTRYM  OKIEM 

MARTWE PISKLĘ



W sobotę 16 maja w hali Zespołu Szkół nr 20 odbyła się XI Spartakiada

Sportowa Przedszkoli Miejskich z Gorzowa. Impreza była połączeniem zawodów

sportowych z utrwalaniem wiedzy na temat znajomości ruchu drogowego.

Uczestniczyło w niej 27 przedszkoli , a każde reprezentowane było przez

8-osobową drużynę. W zawodach udział wzięło 230 dzieci 5- i 6-letnich.

W tegorocznej edycji odbyło się 6 konkurencji: Pan samochodzik, miejskie zebry, eurotunel, rowerowy slalom, gorzowskie

ronda, puzzle "112”. Podczas finału dzieci odsłoniły hasło spartakiady – „Znaki drogowe znamy,

o bezpieczeństwo dbamy”. Nasze przedszkolaki zaprezentowały się wspaniale. W nagrodę za swoje wysiłki otrzymały

piękny puchar i złote medale.

Przygotowanie i opieka nad uczestnikami: Wanda Dynkwald, Bogusława Rogulska



20 maja 2015 r. nasze najmłodsze przedszkolaki odwiedziły najbardziej niezwykły w naszej okolicy

park , w którym główną atrakcją są dinozaury. Spacer po parku ułatwiła nam Pani przewodnik, dzięki

której dzieci mogły dokładnie zapoznać się z historią dinozaurów oraz z występującymi wówczas

gatunkami . Podziwu nie było końca dla coraz to większych i potężniejszych gadów . Po przebyciu 2 km

ścieżki w bajecznym lesie musieliśmy jeszcze odwiedzić plac zabaw, w którym zakopany był szkielet

dinozaura. Zabaw nie było końca, do przedszkola wróciliśmy pełni wrażeń

i wiedzy. Liczba dzieci: 46
Nauczycielki: 4



Dnia 28.05.2015r. po raz kolejny w naszym przedszkolu został zorganizowany

Konkurs Międzyprzedszkolny pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”.

Do wspólnego udziału zaprosiliśmy trzy inne przedszkola miejskie: Przedszkole

Miejskie nr 1, 18 i 25. Naszą placówkę reprezentowały dzieci z grupy

„Smerfów” w składzie: Pola Skoczny, Zuzia Szkudlarek, Filip Kamiński i Dominik

Adamski . Tematem konkursu była zdrowa żywność i sprawność fizyczna.

Wszystkie przedszkolaki wykazały się doskonałą wiedzą na temat piramidy

żywienia, znajomością numerów alarmowych, a także sprawnością fizyczną, biorąc

udział w kilku konkurencjach sportowych. Dzieci miały także szansę wykazać się

własną kreatywnością, przyrządzając zdrowe i kolorowe kanapki.

Wszyscy uczestnicy , dopingowani przez kibiców, świetnie się bawili,

a za swoje osiągnięcia otrzymali medale i nagrody.

Organizatorzy: Agata Tumicka, Anna Sywiec



Przedszkolaki wiedzą jak zdrowo się odżywiać Znają dobrze numery alarmowe

Sprawnie wykonują różne ćwiczenia
Lubią otrzymywać nagrody



Festyn Rodzinny zapisał się na stałe wśród imprez organizowanych

przez nasze przedszkole.

W tym roku, w dniu 30 maja spotkaliśmy się wszyscy: rodzice, nasi obecni, byli

i przyszli wychowankowie, a także cały personel przedszkola.

Atrakcjami festynu były: występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty, prezentacja

zespołu tanecznego „Iskierki” w ilustracji ruchowej ukazującej negatywne

i pozytywne zachowania wobec przyrody, a także popisy naszych czirliderek.

Do aktywności ruchowej zachęcała wszystkich mama Aurelii z grupy

„Gumisiów”, prezentując się w aerobiku.

Interesującym punktem programu okazał się także konkurs na „Najciekawszy

ekologiczny strój”. Chociaż uczestników nie było zbyt wielu, ale za to jak przepięknie się prezentowali. Jury postanowiło wszystkim

modelkom i modelom, występującym indywidualnie i grupowo, przyznać ex aequo I MIEJSCE.

Organizatorzy przygotowali również inne atrakcje, m.in. malowanie twarzy, dmuchany zamek, loterię fantową, a także coś dla ciała:

grillowane kiełbaski, szaszłyki, kaszankę oraz smaczne domowe ciasta i gofry.

Celem imprezy było zachęcanie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także promowanie proekologicznych postaw

i czynnego wypoczynku.

Organizatorzy: wszystkie nauczycielki

Liczba uczestników: około 150 osób



Skrzaty w walce ze złymi duszkami Nasze czirliderki

Pokaz aerobiku Rodzinna prezentacja strojów ekologicznych



W bieżącym  roku szkolnym , wzorem ubiegłych lat, przystąpiliśmy  do zbiórki zużytych baterii  

w ramach   XIII  edycji konkursu  „ZIELONA SZKOŁA – ZIELONE PRZEDSZKOLE”

Zachęcaliśmy naszych wychowanków i ich rodziców do zbiórki hasłem:

„Zbieraj baterie,

chroń Ziemię,

chroń siebie”

Zebraliśmy 67 kg baterii Koordynator akcji: Wanda Dynkwald



W   bieżącym roku szkolnym, wzorem ubiegłych lat ,  zgłosiliśmy  uczestnictwo  naszej   placówki  w konkursie zbiórk i 

elektrośmieci,   organizowanym   przez   ZUO  w  Gorzowie Wlkp.  Zwróciliśmy się z apelem do dzieci i ich rodziców z prośbą 

o zaangażowanie  w akcję.

Zaproponowaliśmy 3 rozwiązania:

ZUŻYTY SPRZĘT MOŻNA BYŁO :

DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA

OSOBIŚCIE DOSTARCZYĆ DO ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW W GORZOWIE WLKP.                          

ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE ODBIÓR SPRZĘTU  Z MIESZKANIA

Zebraliśmy 85 kg elektrosprzętu

Koordynator akcji: Wanda Dynkwald



POZOSTAŁE DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJi PROJEKTU:

 08.06.2015 – UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA PLACÓWKI W SEMINARIUM „ZDROWO JEMY –

ZDROWO ROŚNIEMY”

 19.06.2015 - PRZYGOTOWANIE PRAC  NA TARGI  EKOLOGICZNE

- WYSTĘPY TANECZNE PRZEDSZKOLAKÓW – TEMATYKA EKOLOGICZNA

PLANOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE DZIAŁANIA W MIESIĄCU CZERWCU 2015 :

 01.06.2015 – DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

03.06.2015 – WYCIECZKA CAŁEGO PRZEDSZKOLA (100 DZIECI) NAD JEZIORO „GŁĘBOKIE”

10. 06. 2015 - MIĘDZYPRZEDSZKOLNE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE - NASZA PLACÓWKA JEST GŁÓWNYM           

ORGANIZATOREM 

17.06.2015 – WYCIECZKA GRUP: „SMERFÓW”  I  „KANGURKÓW” (49 dzieci) DO OGRODU 

ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU

 20.06.2015 – PIESZY RAJD PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZIN




