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SPOTKANIE Z POLICJANTEM
- dzieci poznały specyfikę pracy policjantów oraz zapoznały się z zasadami

bezpiecznego poruszania się po drodze.





DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA - każdego roku pod koniec września dzieci mają okazję 

do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem. My świętujemy w Zagrodzie 

Krajeńskiej. Najpierw musimy bezpiecznie przejść przez miasto, później zwiedzamy skansen, bawimy się z Panią 

Jesień, a na koniec czeka na nas poczęstunek. 





SPRZĄTAMY ŚWIAT – we wrześniu przedszkolaki biorą 
udział w Akcji Sprzątania Świata, której celem

jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania 
o środowisko.



PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
- grupa ,,Krasnoludki” z wych. p. K. Kowalik

i p. Halinką



PASOWANIE NA RYCERZA  - grupa ,,Sówek” z p. J. Wenzki i ,,Motylki” 

i p. D. Manikowską, a Jeżyki z p. Gosią Logaciuk i prawdziwym rycerzem



Nasze przedszkolaki odwiedzają instytucje
i zakłady pracy.…







Pokaz talentu fryzjerskiego
– wizyta p. Ani z pracownikami z salonu fryzjerskiego Classic

(grupa Misie)



,,Misie” w MZUK – u  oraz na zajęciach z pieskiem



Uroczystość rocznicy odzyskania                     
niepodległości przez Polskę



A tak uczciły 100 - letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 
dzieci z grupy  Sówek i Jeżyków



Skrzaty pod opieką p. Helenki
zatańczyły ,,Poloneza”, a Pszczółki pod okiem p. Oli 

zaprezentowały Taniec z flagą”



Podczas uroczystości gościł u nas Burmistrz Złotowa
p. Adam Pulit, który wraz z byłą panią dyrektor Stanisławą Kołodziejczyk

i Danutą Szewczuk – inspektor d.s. oświaty
w Urzędzie Miasta zakopał kapsułę czasu 

i posadził symboliczny dąb.

















Spotkanie z dziadkiem Mai, który opowiedział nam krótkie
historie w czasie działań wojennych. Pokazał nam też różne rekwizyty

i opowiedział, do czego służyły.



Wizyta gości – tata Mai, pan Grzegorz Tyluś oraz Bogusław Pańczyniak  członkowie 
Grupy rekonstrukcji Historycznej ze Złotowa, działającej przy Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Złotowskiej ,,Rodło”. Panowie niezwykle barwnie 

opowiadali o losach żołnierzy w czasie II wojny światowej, prezentując przy tym broń 
i mundury,  które w tym czasie odegrały niezwykle ważną rolę. 



URODZINY PLUSZOWEGO MISIA u MOTYLKÓW, JEŻYKÓW, 
SÓWEK I KRASNOLUDKÓW



A tak świętowaliśmy
urodziny Pluszowego Misia 

w  przedszkolu



,,Pszczółki” pieką pierniki na Hawajach



Mikołajki – nasze dzieci cały rok starają się być grzeczne, 
żeby w grudniu odwiedził je święty Mikołaj i przyniósł upominki.

Krasnoludki z p. Kasią i p. Darią i Misie z p. Łucją i p. Iwonką. Skrzaty z p. Asią R. i p Kasią 
oraz Zajączki z p. Asią T. i p. Mariolą



Jeżyki z p. Anią i p. Beatą, A tu Jeżyki z p. Gosią
i Pszczółki z p. Olą



Olimpiada przedszkolaka – jak co roku późną 
jesienią nasze przedszkolaki biorą udział 

w olimpiadzie sportowej na hali ,,Złotowianka”.



Nasi zwycięzcy, brawoooo….



Babciu, Dziadku kochamy Was  - występy 
Pszczółek przygotowała z dziećmi  p. Ola, 

a uroczystość odbyła się w złotowskim kinie





,,Dzień Babci i Dziadka” w grupie Zajączków, 
dzieci przygotowała p. Asia T.



Misie na występie 
przygotowanym pod okiem p. Kasi



Występy dzieci z grupy  Jeżyki przygotowane 
po opieką p. Gosi i p. Ani



Każdego roku w naszym przedszkolu kultywujemy zwyczaje 
karnawałowych zabaw. Dzieci czerpią radość 

z wcielania się w role różnych postaci bajkowych, do tego 
wszyscy szalejemy w tańcu.

Na zdjęciu p. Asia T. ze swoją grupą



Przebrane i nie do poznania dzieci wraz z p. Asią w przebraniu Elzy 
oraz p. Ola jako piosenkarka. Na balu u Krasnoludków

i Misiów były kowbojki, p. Łucja i p. Kasia wraz z p. Iwonką.



Pamiątkowe zdjęcie z balu przebierańców 
u ,,Jeżyków” z p. Gosią i p. Anią



Dzień Kobiet dla seniorów w klubie WIR 
z dziećmi z grupy Pszczółek 
pod opieką p. Oli 



Nasze panie na Zaciszu z okazji Dnia Kobiet ☺



Muzolaki – cykliczne spotkania z muzyką 
w naszym przedszkolu



Wiosna, wiosna…powitanie wiosny w oddziałach 
przedszkolnych, w roli głównej dzieci 

i p. Gosia



Wszystkie przedszkolaki 
szykują się
do powitania wiosny 



Wyjazd do Nadleśnictwa Złotów
i udział w ,,Zielonej klasie”. 



Festiwal piosenki ,,Do – re – mi…”



Dzień Mamy i Taty 
- Misie z p. Łucją i p. Iwonką



Dzień Mamy i Taty u Krasnoludków z p. Kasią i p. Darią



Kółko badawcze – prowadziła je p. Łucja M.



Sprawdzaliśmy, czy szybciej spadnie prosta kartka czy 
pognieciona w kulkę. Badaliśmy też, jak się zachowują 
rodzynki w gazowanej wodzie nalanej do szklanki ☺
Sprawdzaliśmy też,
czy lód topi się w zimnej, 
czy ciepłej wodzie. 



Dzień Dziecka nad Jeziorem 
Piaskowym





,,Zbieramy, nie wyrzucamy” – zajęliśmy II miejsce
i wygraliśmy 2 tys. ☺ Koordynatorem akcji w naszym 

przedszkolu była p. Łucja K.



Uczestniczyliśmy w spotkaniu CIS
(Chcemy integracji społeczeństwa)



Pszczółki na wycieczce w Toruniu
- z okazji zakończenia przedszkola grupa 

Pszczółek wraz z p. Olą wyruszyła na wycieczkę





Wspomnienia z dyżuru wakacyjnego – spotkanie ze złotowskim muzykiem,
p. Magdą, która pokazała nam i opowiedziała o flażolecie, 
flecie prostym i flecie poprzecznym. Mieliśmy też okazję 

posłuchać gry na tych instrumentach.



W wakacje nie leniuchowaliśmy, zabawy ruchowe 
i zawody były na porządku dziennym ☺



Odwiedziliśmy też naszą złotowską
stację PKP, 
a w pochmurne dni 
mieliśmy bardzo aktywne
i ciekawe  zajęcia w salach ☺


