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JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE - Spotkanie z policjantami



Dzięki ogromnemu zaangażowaniu policjantów, utrwaliliśmy zasady 
bezpiecznego poruszania się po chodniku w mieście, na przejściu dla 
pieszych, wiemy również, na jakim świetle możemy przejść przez ulicę.



Krasnoludki spacerują po Miasteczku 
Ruchu Drogowego, a Zajączki były z wizytą na policji



JEŻYKI Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
W ZŁOTOWIE



Poznaliśmy tajniki pracy 
w urzędzie pocztowym



Sówki wraz z p. Asią i p. Beatą odwiedziły 
salon optyczny

i poznały pracę optometrysty



Zajączki podczas wyjścia do apteki poznały zawód 
farmaceuty, a Pszczółki odwiedziły 

Urząd Pocztowy



,,POZNAJEMY ZAWODY”
- zajęcia w bibliotece pedagogicznej



POZNAJEMY ZAWÓD  STRAŻAKA-RATOWNIKA
Sówki gościły u siebie strażaka –ratownika
pana Grzegorza Kołodzieja.
Dzięki temu mogliśmy poznać specyfikę pracy ratownika, 
dowiedzieć się jak ratować ludzi. 
Zapoznaliśmy się z wyposażeniem apteczek. 
Mieliśmy możliwość w praktyce zapoznać się 
z resystutacją krążeniowo - oddechową.



Zajączki poznały specyfikę pracy w piekarni



W lutym grupę Pszczółek 
odwiedziła Pani Monika - mama Tomka, 

która poprowadziła zajęcia z rytmiki



MISIE i PSZCZÓŁKI
poznają zawody:
FARMACEUTY

i FRYZJERA



Zajączki z p. Łucją K. i Skrzaty z p. Asią T. odwiedziły szkołę muzyczną. Celem wizyty 
było uświadomienie przedszkolaków o istnieniu szkoły, w której uczy się grać 

na instrumentach muzycznych. W czasie swego pobytu  dzieci poznały nazwy wielu 
instrumentów, które przedstawiła pani Magda. Uczestniczyły również w koncercie

muzycznym przygotowanym specjalnie dla nich.



ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO!
KONKURS EKO-ŚWIAT-



A oto tematyczny i piękny wystrój 
w naszym przedszkolu



Przed nami laureaci konkursu 
na najbardziej pomysłowe prace 
wykonane z surowców wtórnych



MALI WSPANIALI "ORLIK CUP 2019" 
Skrzaty i Zajączki biorą udział 

w zawodach sportowych



JESTEM PRZYJACIELEM ZIEMI 
Przedszkolaki biorą udział w akcji 

sprzątania świata



Spotkanie wszystkich naszych przedszkolaków 
podczas pożegnania lata i powitania jesieni 

w Zagrodzie Krajeńskiej



Pan Bolesław Piotrow opowiedział nam 
o kole młyńskim



Wyszła po nas Pani Jesień, która miała dla nas same niespodzianki 



A w skansenie …. same skarby



Skrzaty z p. Asią i Zajączki z p. Łucją oraz Sówki z p. Asią R. i Misie z p. Kasią



Dnia 20.09.2019 r. w naszym przedszkolu mieliśmy 
przyjemność ugościć delegację nauczycieli z Nieświeża 
(Białoruś). Goście mieli okazję zobaczyć jak przebiega dzień 
w przedszkolu, obejrzeli wystawę prac dzieci i rodziców 
(Konkurs Eko-świat). 

Dzieci z grupy Motylków, Jeżyków 
oraz Sówek przygotowały dla gości 
niespodziankę - wierszyk i piosenki.







"JAKA TO MELODIA?" -

Audycja Filharmonii Pomorskiej

z Bydgoszczy



GARŚĆ DŹWIĘKÓW, SZCZYPTA CISZY CZYLI RYTM
Audycja Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy





BAL PANI JESIENI ,,MUZOLAKI”



Podczas wizyty ,,Muzolaków” zawsze 
byliśmy aktywni



CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Audycja muzyczna Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy



W CZWARTEK (03.10.2019) W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBYŁY SIĘ 
ĆWICZENIA EWAKUACYJNE.

W ćwiczeniach wzięły udział dzieci ze wszystkich grup oraz wszyscy pracownicy przedszkola.



PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 





VIII OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA
Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom 

za udział w kolejnej edycji 
OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA



Dnia 6 listopada w oddziałach przedszkolnych
przy SP3 odbyło się uroczyste otwarcie Kącika 

bibliotecznego w ramach projektu 
CZYTA MAMA, CZYTA TATA, CZYTAM JA



Podziękowanie popłynęło m. in. do p. Adama,
który wykonał ozdobny regał – ciuchcię pod książki



Dzieci wiedzą, 
że książeczki należy 

szanować



W dniu 6.11. Motylki odwiedziła mama 
Poli, by przeczytać nam książkę i wziąć 

udział w projekcie edukacyjnym pt. 
"Czyta mama, czyta tata, czytam ja".



Popierając akcję 
głośnego CZYTANIA 

DZIECIOM 
grupę Jeżyków 

odwiedziła pani Monika -
mama Filipka. 

Pani Monika przeczytała 
dzieciom fragment bajki 

o empatii 
„ Przyjaciele żyrafy”.



Dnia 22 listopada 
przedszkolaków z oddziałów 

przy SP3 odwiedziła pani 
Paulina mama Oliwierka. 
Pani Paulina przeczytała 

dzieciom bajkę pomagajkę, 
która uczyła dzieci,
jak poradzić sobie 

w sytuacji kiedy ktoś się 
zagubi i do kogo należy 
zwrócić się o pomoc.



Dnia 29 listopada w grupie Jeżyków gościła pani Emilia, mama 
Leosia. Pani Emilia przeczytała dzieciom bajkę Ryszarda Cebuli 
PORZĄDECZEK I BAŁAGANIK, która pochodzi z książki 
BAJKOTERAPIA, czyli bajki
pomagajki dla małych i dużych.
Bajkoterapia to antologia
pięknych i mądrych bajek 
dla dzieci, poradnik
dla rodziców, 
a przede wszystkim 
świetny sposób 
na wspólne spędzenie czasu!



Pod koniec listopada 
przedszkolaków 

z oddziału przy SP3 
odwiedzili rodzice 

Natanka popierając 
akcję Głośnego 

czytania dzieciom.



RODZICE CZYTAJĄ PRZEDSZKOLAKOM
KRASNOLUDKI 
serdecznie dziękują
PANI EWIE - mamie Marianki
za spotkanie pełne ciekawych
bajek i opowiadań :)



Nadszedł czas odpoczynku dla naszych nauczycieli 
i pracowników – Dzień Edukacji Narodowej (Jarosławiec)



Nasza chwila 
na czerwonym dywanie



AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
przygotowana przez grupę
ZAJĄCZKÓW i SKRZATÓW



Przybyli Ułani pod okienko….



Od najmłodszych lat nasze dzieci kształtują u siebie postawy 
patriotyczne, znają polskie pieśni patriotyczne, wiersze, tańce
i z radością przekazują ideę patriotyzmu dzieciom młodszym





AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
w oddziałach SP3 

przygotowana przez grupę
MOTYLKÓW



Pamiątkowe zdjęcia dzieci
z grupy Motylków

z p. Danielą, Sówek z p. Asią
i Jeżyków z p. Gosią.



NASZE PRZEDSZKOLE 
PRZYŁĄCZYŁO SIĘ DO AKCJI 
"SZKOŁA DO HYMNU"
Dnia 9.11.2019 r.
o godzinie 11:11 
wszystkie dzieci 
oraz pracownicy 
naszego przedszkola 
odśpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego



Z PAMIĘTNIKA ŻOŁNIERZA
Wizyta Żołnierza z 21 Centralnego

Poligonu Lotniczego 
z Nadarzyc w grupie Misiów i Pszczółek



KTO UKŁADA NASZ JADŁOSPIS?
KTO PRZYGOTOWUJE NASZE POSIŁKI?

CO JEŚĆ ŻEBY BYĆ ZDROWYM? 
Na te pytania Krasnoludkom odpowiedziała 

pani Madzia - intendentka oraz panie kucharki



Dnia 21 listopada najstarsze grupy
z naszego przedszkola miały 
wspaniałą okazję, aby poznać 
panią Alicję Andrzejewską
prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
oraz Społecznego Rzecznika Praw Dziecka. 
Pani Alicja opowiedziała dzieciom 
o ich prawach, a także o ważnych 
numerach telefonów, dzięki którym 
dzieci mogą uzyskać pomoc w wielu 
sytuacjach. 
Na zakończenie dzieci podziękowały 
pani Alicji śpiewając piosenki oraz recytując wiersze.







Konkurs plastyczny
,,MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

w oddziałach SP3



DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Dziękujemy dzieciom i rodzicom z grupy Misiów za 
przygotowanie uroczystości z okazji tego święta!











ANDRZEJKOWY KIERMASZ SŁODKOŚCI
Dziękujemy wszystkich rodzicom za przygotowanie słodkości 

na andrzejkowy kiermasz! 
Dochód ze sprzedaży został przekazany

na Fundusz Rady Rodziców :) 



Andrzejkowy Bal Przebierańców oraz Hokus – Pokus
Czary Mary – czarodziejski pokaz iluzjonisty









Pani Daniela i p. Ania ze swoimi dziećmi, a obok piękny, 
a zarazem straszny wystrój 

nocy andrzejkowej



Dnia 6 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty Mikołaj.
Zjawił się niespodziewanie, przyjeżdżając wozem strażackim.

Dzieci ze wszystkich grup
przygotowały dla gościa 
niespodziankę – wierszyki
i piosenki, a Ten rozdał 
przedszkolakom prezenty. 
DZIĘKUJEMY jednostce 
OSP Blękwit za udział 
i zaangażowanie
w mikołajkową akcję! :) 



Mikołaj odwiedził wszystkie dzieci, a one w podzięce 
powiedziały wierszyki i zaśpiewały piosenki. Każde 

dziecko otrzymało upominek – niespodziankę.







Mikołaj również dostał od przedszkolaków 
upominek i dyplom uznania za ciężką pracę





Święta tuż, tuż...
W Mikołajki dzieci z grupy Jeżyki odwiedziła
pani Paulina mama Jurka.
Pani Paulina czytała dzieciom opowiadanie
o świętach Bożego Narodzenia.



BAJKOWA ZIMA
Audycja muzyczna
filharmonii pomorskiej 
z Bydgoszczy



SKRZATY Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIASTA
Najstarsza grupa dzieci odwiedziła pracowników 
Urzędu Miejskiego, przekazując świąteczne życzenia 
Burmistrzowi Miasta Złotowa. 
Dzieci podarowały własnoręcznie
zrobione kartki świąteczne 
oraz zaśpiewały znane kolędy. 
Ponadto miały okazję zobaczyć,
jak wygląda praca 
w Urzędzie Miasta.



Pamiątkowe zdjęcie z Zastępcą Burmistrza Miasta
p. M. Chołodowską (z lewej)

i z  Sekretarz Gminy Miasto Złotów – p. A. Zachęć.



Od 2017 r. tuż przed 
świętami przed Urzędem 
Miasta w naszym mieście 
staje duża, zielona bombka. 
Najefektowniej wygląda 
wtedy, gdy zapadnie zmrok
i światełka swoimi 
płomykami ją rozświetlają, 
ale nasze Skrzaty miały 
ogrom radości podczas jej 
podziwiania nawet w dzień.



Dnia 17.12.2019 r. nasze przedszkole odwiedzili 
wyjątkowi goście - licealiści wraz z nauczycielem

p. Ireneuszem Brewka. 
Uczniowie Liceum zaśpiewali polskie i angielskie kolędy. 

Po koncercie młodzież miała okazję pobawić się
z naszymi przedszkolakami oraz zjeść z nami obiad.



Warsztaty pszczelarskie
z p. Marią Jaszczyk, która opowiedziała nam wszystko, 

co warto wiedzieć na temat pszczół. Pokazała różne ule
i plastry z wosku, do których pszczoły składają miód. 

Była to również akcja zbierania funduszy
na terapię genową chorego Alexa.



Lanie gorącego wosku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
sprawiło nam wiele radości, a powstałe figurki woskowe 

zabraliśmy do domu na pamiątkę.



SKRZATY w przedstawieniu 
Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków

występują dla BABCI i DZIADKA. Dzieci 
przygotowały p. Asia T. wraz z p. Jolą Barczyk



Były wiersze, scenki odgrywane przez dzieci, przeplatane
wzruszającym śpiewem i tańcem. Wręczone zostały 

własnoręcznie wykonane upominki, czym wnuki sprawiły
ogromną radość i chwile niezapomnianych wzruszeń swoim bliskim.



Na koniec dzieci wykonały w przepięknej scenerii
taniec ,,Hallejujah”, po czym w otchłań poleciały

balony w kształcie serca.



KRASNOLUDKI występują 
dla BABCI i DZIADKA (występ z dziećmi 

przygotowały p. Ola i p. Łucja M.)



SÓWKI
występują dla
Kochanej Babci 
i Kochanego
Dziadka



MOTYLKI występują 
dla Kochanej Babci 

i Kochanego Dziadka (gr. P. Danieli)





FERYJNE WARIACJE Z KODOWANIEM
- przygodę z kodowaniem w naszym przedszkolu rozpoczęła 
grupa p. Danieli. Najpierw bawiliśmy się na macie, 
później nasze zabawy zostały wzbogacone 
o małego robota Photona.



PRZEDSZKOLAKI na pokazie 
pt. ILUZJA NA WESOŁO



KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW









Gwiazdkowy Rynek – jak co roku w okolicy dnia św. Mikołaja na Placu Paderewskiego odbyła się kolejna 
edycja Gwiazdkowego Rynku Fundacji Złotowianka. Udział naszych przedszkolaków zaowocował 

zdobyciem nagród i dyplomów – gratulujemy ☺



Motylki rozpoczęły przygodę z wyplataniem sznurka. 
Od dnia 17 lutego pani Jolanta Surma instruktorka 
rękodzieła artystycznego zapoczątkowała zajęcia 
z makramy w naszej grupie.
Zajęcia będą odbywały się 
2 razy w tygodniu. 
Będziemy tworzyć wspaniałe prace 
i świetnie się przy tym bawić.



KONCERT ZESPOŁU GÓRALSKIEGO
"JONKI" ZE SZCZYRKU – który zaprezentował nam przepiękną muzykę 
oraz folklor góralski prosto spod samych Tatr. Siłę tej muzyki 
widać było w żywych reakcjach wszystkich 
naszych przedszkolaków.



ZAJĄCZKI z p. Łucją K. i SKRZATY z p. Asią T.
realizowały projekt
SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY 
EKOLOGICZNE?



DZIEŃ KOBIET w grupie MOTYLKI

W dniu 9 marca Motylki obchodziły Dzień Kobiet. Chłopcy wcielili się w rolę jurorów, 
dziewczynki natomiast miały mnóstwo zadań do wykonania. Nagrodą było uzyskanie 
różnych tytułów np. NAJBARDZIEJ ROZEŚMIANA MISS, MISS SZYBKOŚCI, MISS 
NAJDŁUŻSZEGO KUCYKA itp. Konkurencje zaczęły się od występu na czerwonym 
dywanie. Wszystkie dziewczęta zdobyły tytuły Miss i każda wróciła do domu 
z dyplomem.



KRASNOLUDKI
z p. Olą szukają wiosny



Do tej pory życie przedszkolne emanowało energią, wielością    
wydarzeń, aktywnością dzieci …. Aż tu nagle, w połowie marca
w przedszkolu nastała cisza … .Ogłoszenie Pandemii Covid – 19 
spowodowało, że zamknięto przedszkola.
Szybko znaleziono alternatywę dla dzieci
w domach i zaczęliśmy pracować 
,,zdalnie”. Oto kilka pamiątek naszych 
dzieci  z pracy w domu. 



Dzieci chętnie pracowały, a dowodem 
na to było mnóstwo zdjęć przesłanych
do swoich pań wychowawczyń





A oto przykładowe zadania

i zabawy 
prowadzone zdalnie ☺



Motylkowy 
kod alfabetyczny



Nasze panie nauczycielki organizowały również zdalne konkursy. Jednym z nich był 
konkurs na obrazek z jesiennych liści. Popatrzcie, jakie piękne
prace wykonały dzieci z pomocą rodziców ☺



A tak wyglądały nasze sale przedszkolne, kiedy pracowaliśmy 
w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Nie było dywanów, a każde dziecko miało 

wyznaczone miejsce do zabawy tylko dla siebie


