
 

 

 

Co wydarzyło się w Przedszkolu w 2018 i na początku 2019 roku: 
2.09.2018 - Dożynki - Absolwenci naszego przedszkola – dzieci z grupy Żabek wzięły 

udział w występach z okazji dożynek, a dzieci sześcioletnie w przemarszu korowodu 

dożynkowego.  

20.09.2018 - Dzień Przedszkolaka  - w tym dniu wszystkie dzieci z naszego  przedszkola 

przemaszerowały z instrumentami  i śpiewem na ustach ulicami Pietrowic Wielkich. 

21.09.2018 - Sprzątanie Świata -  zgodnie z kilkuletnią tradycją nasze dzieci włączyły się 

w ogólnopolską akcję i sprzątały nasz mały świat wokół przedszkola. 

28.09.2018 - Dzień Chłopaka - ten dzień w naszym przedszkolu  był bardzo uroczysty, 

dziewczynki przygotowały dla chłopców słodki poczęstunek, były życzenia i tradycyjne 

„Sto lat” 

8-12.10.2018 - Kolorowy tydzień owocowy – był to tydzień w którym przedszkolaki 

poznawały, smakowały, rysowały, malowały owoce – dziękujemy rodzicom za 

zaangażowanie i przynoszenie owoców z własnych zbiorów. 

19.10.2018 - Teatrzyk „ Piotruś Pan” – dzieci 5 i 6 letnie wzięły udział w przedstawieniu, 

które odbyło się w Domu Kultury „ Strzecha” w Raciborzu 

28.10.2018 - Pasowanie na przedszkolaka - na tej uroczystości wszystkie dzieci 

rozpoczynające swoją „przedszkolną  karierę ” zostały pasowane na przedszkolaka.  

Były wiersze, piosenki, tańce i oczywiście słodki poczęstunek. 

9.11.2018 - Dzień Patriotyczny – tego dnia dzieci  ubrane w biel i czerwień rozmawiały  

o symbolach narodowych, śpiewały hymn Polski oraz wzięły udział w rozwiązaniu 

konkursu pt.: „Polska biało-czerwona” 

19-23.11.2018 - Tydzień Ciasteczkowy  - jak co roku dzieci wraz z zaproszonymi mamami  

piekły ciasteczka na Kiermasz Bożonarodzeniowy. Dziękujemy wszystkim mamom za 

pomoc. 

26.11.2018 - Święto Pluszowego Misia - w tym dniu gościliśmy w przedszkolu 

wspaniałego gościa - Misia, który wraz z naszymi dziećmi i wszystkimi przyniesionymi 

przez przedszkolaków misiami obchodził swoje święto. Były tańce zabawy i słodki 

poczęstunek.  

2.12.2018 - Kiermasz świąteczny - z okazji kiermaszu, który na stałe wpisał się  

w kalendarium naszych uroczystości dzieci 6 - letnie przedstawiły Jasełka, a pracownicy 

przedszkola sprzedawali świąteczne ozdoby, ciasteczka upieczone przez dzieci i  mamy oraz 

pyszne pączki i langosze. 

06.12.2018 - Mikołaj w przedszkolu - długo oczekiwany gość sprawił dzieciom dużo 

radości. W podziękowaniu za przybycie dzieci śpiewały Mikołajowi piosenki i  recytowały 

wiersze. 

9.12.2018 - Mikołaj w Hali Centrum - tego roku dzięki zaproszeniu naszych 

przedszkolaków przez członków Mniejszości Niemieckiej, Mikołaj odwiedził dzieci po raz 

drugi. Dzieci śpiewały piosenki w j. niemieckim, za co otrzymały upominki. 

20.12.2018 - Spotkanie wigilijne - w tym dniu, pięknym zwyczajem dzieci z wszystkich 

grup zasiadły do wspólnego śniadania i obiadu wigilijnego. Było dzielenie się opłatkiem, 

śpiewanie kolęd i oczywiście prezenty, a potem wspaniała zabawa. 

06.01.2019 - Święto Trzech Króli - w tym dniu dzieci  6-letnie przedstawiły Jasełka dla 

wszystkich parafian Pietrowic Wielkich.  

23.01.2019 - Dzień Babci i Dziadka - była to uroczystość na którą na zaproszenie wnuków 

przybyły  do Hali Centrum babcie i  dziadkowie. Były życzenia w formie wierszy, piosenek 

i tańców. Po pięknych występach był poczęstunek przygotowany przez mamy, którym 

serdecznie dziękujemy. 

 

31.01.2019 - Bal przebierańców,  dzieci od samego  rana  przebrane za postacie z różnych 

bajek i filmów bawiły się przy muzyce. Był pokaz strojów, poczęstunek i tańce aż do 

podwieczorku.  

11.02.2019 - Spartakiada Przedszkolaków - na zaproszenie dyrektora szkoły  w  Zespole 

Szkół w Pietrowicach Wlk. oraz wójta gminy Pietrowice Wielkie wszystkie dzieci wzięły 

udział w grach i zabawach sportowych. 

5.03.2019 - Zajęcia z animatorami  Crazy Clubu – Był to nasz drugi bal przebierańców. 

Wspaniała, pełna radości i uśmiechu zabawa wyzwalająca pozytywne emocje. Działania  

w oparciu o założenia pedagogiki J. Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały 

świat.” Zabawy z chustą Klanza, malowanie twarzy, zabawy z balonami.  

14.03.2019 - Pokaz edukacyjny z wykorzystaniem suchego lodu - Chemiczno-fizyczne 

show - z wykorzystaniem suchego lodu. Dzieci zostały  wciągnięte w magiczny świat nauki, 

poprzez ciekawe doświadczenia. 

18.03.2019 - Warsztaty mydlarskie - Na zajęciach dzieci własnoręcznie wykonały kostki 

mydła glicerynowego o różnych wzorach, zapachach, kolorach. Poznawały naturalne składniki 

np.: cynamon, nasiona lnu, goździki. Każdy sam  mógł wybrać kształt, kolor oraz zapach,   

a także dodać do niego różne elementy dekoracyjne. Każde mydełko zostało estetycznie 

zapakowane w folię. Tworzenie mydełek było świetną zabawą dla wszystkich.  

19.03.2019 - Spektakl teatralno-muzyczny „Trzy świnki”- dzieci miały możliwość 

zobaczenia jednej z ulubionych bajek w wykonaniu aktorów w przepięknych strojach. 

21.03.2019 -  Powitanie wiosny -  przemarsz dzieci z zielonymi gaikami i śpiewem na ustach 

oraz wizyta w Urzędzie Gminy, sklepach, instytucjach. W zamian za wiosenne życzenia  

i kwiaty dzieci otrzymywały słodycze. 

22.03.2019 -  Przedstawienie teatralne w Raciborzu - Wyjazd dzieci 5 i 6 letnich  na 

przedstawienie pt.: „ Detektyw Pozytywka”  

26.03.2019 -  Dzień wody - tego dnia dzieci ubrane na niebiesko miały zajęcia o wodzie, jej 

znaczeniu dla zdrowia i życia człowieka, robiły doświadczenia związane z wodą,  

a na zakończenie bawiły się  wodą robiąc mydlane bańki. 

28.03.2019 – Teatrzyk kukiełkowy pt.: „Krowa Kłamczucha” - dzieci miały możliwość 

zobaczenia historii niegrzecznej krówki, która przekonuje się, że kłamstwo ma krótkie nogi  

i prawda zawsze wychodzi na jaw.  

29.03.2019 - Pasieka Boża Iskierka prezentuje fascynujący świat pszczół - Dzieci poprzez 

te zajęcia zaglądały do świata pszczół, poznawały pszczelarski fach oraz zwyczaje najbardziej 

potrzebnych Ziemi owadów. Dzieci  mogły wykonać  świece z wosku pszczelego, spróbować 

miodu i pyłku kwiatowego. Otrzymały książkę o pszczołach, pałeczkę miodu, własnoręcznie 

wykonaną świecę oraz dyplom Przyjaciela Pszczół. 

3.04.2019 - Warsztaty czekoladowe - Kreatywna zabawa słodkościami. Były to praktyczne 

zajęcia pobudzające zmysły, wykorzystujące zdolności manualne i kreatywne myślenie dzieci, 

była krótka prelekcja o czekoladzie, następnie Mali Cukiernicy ubrani w  czepki i  foliowe 

fartuszki, zakasali rękawy i przystąpili do tworzenia czekoladowych słodkości. Dzieci same 

robiły nadzianą tabliczkę czekolady, dodatkowo dostały drugą tabliczkę czekolady, lizaka i na 

koniec warsztatów fontannę czekolady z biszkoptami i chrupkami. 

 

Uwaga! Niektóre terminy uroczystości podane na początku roku szkolnego uległy 

zmianom z powodów niezależnych od nas. 
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