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 Ledwie wróciliśmy po wakacjach do przedszkola i od razu zabraliśmy się wszyscy ostro do pra-

cy., przede wszystkim „ciocie”, które przygotowały salę dla nowej grupy - Motylków.  Również w grupie 

Pszczółek jest  22 zupełnie nowych przedszkolaków.  Teraz w przedszkolu mamy 4 grupy i jest nas  bli-

sko 100 :)  Nadal jesteśmy gośćmi w szkole na Krakowskim Przedmieściu, ale podobno już niedługo 

przeniesiemy się do naszego „nowego starego” przedszkola, które naprawdę robi wrażenie :)  

 



 Jak już wspomniano na pierwszej stronie gazetki, 22 nowe Pszczółki „przyleciały” do naszej grupy a także 

jedna dorosła Pszczoła - „ciocia” Edytka, która razem z „ciocią” Beatką  jest wychowawczynią w naszej grupie.  

Jak na „Pszczółki” przystało od razu zabraliśmy się do pracy. We wrześniu i październiku byliśmy na wielu wy-

cieczkach i spacerach.  Między innymi: zwiedzaliśmy Straż Pożarną, poznaliśmy pracę fryzjerki, byliśmy w biblio-

tece dla dzieci, w lesie, karmiliśmy zwierzęta w osadzie ekologicznej w Kole, spotkaliśmy się z wolontariuszami 

Fundacji Miasto Kotów i kotką Karolcią, byliśmy wielokrotnie w parku, gdzie raz udało nam się spotkać prezyden-

ta naszego miasta pana Krzysztofa Chojniaka, co oczywiście uwieczniliśmy na fotografii,  uczyliśmy się bezpiecz-

nego poruszania po ulicy, byliśmy w sklepie spożywczym i zielarskim, zwiedzaliśmy Sanktuarium Maryjne OO 

Jezuitów, Rynek Trybunalski i przyległe uliczki, oglądaliśmy Urząd Miasta, Szkołę Muzyczną, filię Teatru im. S. 

Jaracza, prokuraturę. Uff, prawda, że imponująca wyliczanka? :) I to jeszcze nie wszystko. W ramach akcji „Cała 

Polska czyta dzieciom” gościliśmy u siebie prezydenta, który czytał nam bajeczkę „Brzuchatek”, uczniów liceum, 

rodziców oraz dwóch absolwentów przedszkola Maciusia R i Tomka P. z mamami. Nasi starsi koledzy podzielili 

się z nami swoimi   pasjami. Maciek zorganizował dla nas szkolenie karate, natomiast Tomek starał się pokazać 

nam, że nauka może być bardzo ciekawa.  Listopad i grudzień zapowiada  się równie atrakcyjnie :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nowak 



         Już wrzesień, rozpoczęliśmy nowy przedszkolny rok 2015/ 

2016. Jesteśmy jeszcze w gościnie na Krakowskim Przedmieściu, 

ale z nadzieją czekamy na  powrót do naszego „nowego” ładnego 

przedszkola. Ponieważ jesteśmy grupą starszaków mamy bardzo 

dużo pracy od początku roku. Dostaliśmy nowe książki, ćwicze-

niówki, w których wykonujemy nieraz trudne zadania. Na począt-

ku roku  przypomnieliśmy sobie prawa dziecka, poznaliśmy no-

wych kolegów i koleżankę. Wspominaliśmy, jak było na waka-

cjach, chwaliliśmy się przywiezionymi z wyjazdów pamiątkami. 

 Rozpoczęła się jesień, pełna darów. W sadzie mienią się kolorowe 

owoce i liście, lu-

dzie wykopują z 

grządek warzywa, z 

nich to będą robione przez babcie i mamy przetwory na zimę. Cho-

ciaż dni są krótsze, robi się  zimniej, prawie codziennie chodzimy 

na spacery. Pamiętamy żeby ubierać się w grubsze kurtki, czapki, 

ciepłe butki. Lubimy przebywać na powietrzu, obserwujemy zmie-

niającą się przyrodę, bawimy się w berka, ćwiczymy. Utrwalamy 

również zasady poruszania się na ulicy, przepisy ruchu drogowego 

(prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, chodzenie prawą stroną 

chodnika).  

Wykonaliśmy dużą ilość prac plastycznych z wykorzystaniem róż-

nego materiału przyrodniczego (liście, gałązki), oraz farb plakato-

wych, pasteli, w pracach tych posługiwaliśmy się oczywiście pędzelkami ale  też własnymi palcami. 

W grupie IV odbył się dzień Głośnego Czytania, dzięki pani Brzeżańskiej młodzież z ZSP Nr 6 czytała dzieciom 

różne bajki i wierszyki. 

Trochę nam szkoda że nie ma lata, słoneczka, które nas grzało, długich dni, ale za to z utęsknieniem czekamy na 

przyjście zimy.    

K. Rosińska 



 Po wakacjach wszystkie dzieci urosły, dojrzały…  Z wielkim zapałem zaczęły kolejny rok w naszym przed-

szkolu. Ciocia Ela i Edyta starają się urozmaicać wychowankom  pobyt w przedszkolu. 

Dnia 25. 09 dzieci poszły na spacer na skrzyżowanie. Wszyscy   

utrwalali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Niektó-

rzy rozpoznawali i nazywali znaki drogowe. 20. 09 – w  naszej gru-

pie był dzień głośnego czytania. W tym dniu przedszkolaki słucha-

ły utworów dla dzieci czytanych przez starszych kolegów z ZSP 

pod kierunkiem p. Sylwii Brzeżańskiej. 19.10 – dzieci odbyły wy-

cieczkę do Parku im. Poniatowskiego.  21.10 byliśmy na wycieczce 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Jaskółczyn”,  dzieci uczestni-

czyły w zajęciu „Jak powstaje książka”. 

Kolejną atrakcją dla dzieci była wycieczka do Osady Ekologicznej 

w Kole – 27.10  – dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania ze 

zwierzętami 

tam przebywającymi. Chyba i zwierzątka się cieszyły bo dosta-

ły od dzieci sporo smakołyków :) 28.10 – poszliśmy uczcić pa-

mięć żołnierzy poległych za wolną Polskę, zapaliliśmy znicze 

przy pomniku Żołnierzy Wyklętych. 

Dnia 29.10 w przedszkolu gościliśmy niecodziennego gościa – 

był nim Prezydent Piotrkowa Pan Krzysztof Chojniak. Pan Pre-

zydent przeczytał dzieciom bajkę pt. „Brzuchatek”. Dzieci też 

popisały się przed gościem recytacją wiersza Brzechwy 

„Pomidor”, śpiewały ulubione piosenki. Z tej okazji w naszym 

przedszkolu była też Telewizja Piotrkowska, a nagranie ze spo-

tkania wyemitowane było w telewizji regionalnej. 

A teraz wszyscy powoli przygotowujemy się do po-

wrotu do naszego „starego – nowego” przedszkola. 

E. Dziuba 

 

 



   

  

      Od września 2015 roku w naszym przedszkolu mamy nową grupę  najmłodszych dzieci w wieku 2, 5 i 3 lata. 

Początki były dla niektórych dzieci ciężkie, zdarzały się łzy i tęsknota za rodzicami ale na szczęście minął już  czas  

adaptacji,  a rozpoczął się czas dobrej zabawy. Jeszcze we wrześniu dzie-

ci nie potrafiły wspólnie zrobić koła, a obecnie same siadają w kole i 

uczestniczą w zajęciach i zaba-

wach edukacyjnych. Coraz lepiej 

wykonują czynności samoobsługowe 

takie jak: samodzielne jedzenie i picie, 

mycie rąk, zakładanie i zdejmowanie ciapci i bucików. Pomimo trudnych 

warunków lokalowych często wychodziliśmy na spacery i wycieczki. Dzię-

ki temu  maluszki  doskonaliły naukę bezpiecznego  chodzenia po schodach, nauczyły się chodzenia w parach jak 

również nabywały umiejętność bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię (spacer na skrzyżowanie).  Motylki 

uczestniczyły m.in. w wycieczkach : do parku, do lasu, do osady ekologicznej w Kole, do prywatnego przedszkola 

„Okruszek” oraz do poradni stomatologicznej w „Medicallu”. Dzięki tym 

wycieczkom dzieci obserwowały przyrodę, wzbogacały swój dziecięcy 

słownik, nabywały nowe umiejętności  jak również pokonywały własne 

lęki. Aby rozwijać u dzieci zainteresowanie literaturą codziennie czytamy 

im bajki i baśnie . Rytuałem stało się 

czytanie bajek przed odpoczynkiem na 

leżaku.  W rozwijaniu zainteresowań 

czytelniczych u dzieci pomogli nam 

również  uczniowie Szkoły Odzieżo-

wej, którzy czytali dzieciom wiersze J. 

Tuwima, pani  Joanna Bisaga, mama 

dziecka, która również czytała 

dzieciom bajki w przedszkolu. Pod-

czas wizyty dzieci w „Okruszku”, 

nauczycielka z tamtego przedszko-

la przeczytała dla wszystkich dzieci bajkę pt.”Kopciuszek”. Teraz pora na 

rewizytę czyli wkrótce dzieci z przedszkola „Okruszek” odwiedzą nas w 

nowym przedszkolu. Planujemy wspólne andrzejkowe spotkanie 30 listo-

pada. Wszystkich chętnych rodziców z grupy maluszków zapraszamy do 

czytania bajek w przedszkolu. 

Aldona Karlińska 


