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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
MISIE i Zające oraz Pszczółki 

z paniami



WĘDRUJĄCE KINO
z okazji

DNIA PRZEDSZKOLAKA 



DZIEŃ CHŁOPAKA
u Misiów i Motylków



PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA U KRASNOLUDKÓW
29 października na długo pozostanie w pamięci Krasnoludków, 
to właśnie tego dnia odbyła się wyjątkowa uroczystość 
„Pasowanie na przedszkolaka”.
Mali artyści z wielkim zaangażowaniem przedstawiły 
przygotowany program artystyczny. Następnie 
po przyjęciu ślubowania Pani Dyrektor Jowita Bednarska 
dużym ołówkiem dokonała pasowania każdego przedszkolaka. 
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. 



Misie odwiedziły ogród p. Łucji M.



Po raz kolejny nasze przedszkole dołączyło do akcji "Szkoła do hymnu". 
We wtorek 10 listopada o godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy hymn Polski. 
W ten sposób uczciliśmy ten ważny dzień, jakim jest 
Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę
( z lewej Krasnoludki i zajączki, z prawej Misie i Skrzaty)



Z lewej strony Pszczółki i Jeżyki, z prawej Motylki i Sówki



DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
- u góry Krasnoludki i Zajączki, na dole Misie i Skrzaty



U góry grupa Sówek, Pszczółek i dziewczynki z Jeżyków, 
a na dole Motylki i chłopcy z Sówek



Projekt ,,Czyste powietrze” realizowany jak co roku przez dzieci z grup starszych



,,Zdrowo jem – więcej wiem” – projekt realizowały 
Motylki (wych. p. Łucja K.). Celem projektu
było wykształcenie postaw prozdrowotnych 
poprzez uczenie zasady zdrowego odżywiania.



Andrzejki w naszych grupach
- patrząc od lewej strony: grupa Krasnoludków, 
Misiów, Zajączków
i na dole pozują Misie



U góry widzimy grupę języków, 
a na dole od lewej strony
Sówki i Motylki



Mikołajki – ulubiona uroczystość dzieci, 
na zdjęciach Misie z p. Olą i p. Kasią



Z lewej strony 
grupa Skrzatów, 
z prawej Zajączki



Na zdjęciach Pszczółki 
z p. Dagmarą 
i p. Beatą oraz dzieci
z oddziału 
przedszkolnego



Na tych pięknych 
pamiątkach widzimy 
dzieci z grupy: Jeżyki,
Motylki i Sówki 



Karnawałowy Bal Przebierańców
- z lewej strony Skrzaty z p. Olą, z prawej
u góry Zajączki z p. Kasią i na dole Misie.



Bal u Motylków 
- zdjęcie u dołu strony, 
z prawej strony Sówki i Pszczółki 



2 lutego w Muzeum Ziemi Złotowskiej zostały ogłoszone wyniki konkursu ,,Kozi czwartek”. 
Wyróżnienie zdobył nasz przedszkolak Jaś Rowiński  z grupy p. Łucji K. 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej: 
koziej maski zakładanej na przebierańca lub przestrzennej koziej głowy. 

Wszystkie prezentowane prace oglądały pozostałe dzieci z grupy wraz z paniami.



Misie , Skrzaty i na dole strony Zajączki świętują Walentynki



Dzień Kobiet w grupie Misiów, Zajączków i Skrzatów



Grupowe zdjęcie 
Pszczółek z okazji 
Dnia Kobiet 
oraz Motylki



Obchodziliśmy 
Pierwszy Dzień 

Wiosny, 
na zdjęciach 

Misie, Zajączki
i Skrzaty



Pani Kasia w roli Pani Wiosny 
wygania 

Panią Zimę (p. Olę)



Tak wyglądał Pierwszy 
Dzień Wiosny u Motylków



A w grupie Jeżyków był prawdziwy pokaz mody ☺
Dzieci zaprezentowały najnowszą kolekcję wiosennych strojów, 

które zaprojektowały i przygotowały wspólnie z rodzicami.



Sówki bawiły się razem z Panią 
Wiosną na kolorowej chuście



Grupa Jeżyków obchodziła Dzień Kolorowej Skarpetki



WIELKANOCNE ZABAWY
Z ZAJĄCZKIEM
– grupa Krasnoludków



Zadowolone Misie 
z Zajączkiem



Zajączki dzielnie 
wykonywały 

zadania



Skrzaty



Pszczółki zadowolone z wizyty Zajączka 



Motylki



Zajączek w odwiedzinach
u Jeżyków



Sówki bawią się z Zajączkiem



Misie i Motylki 
w roli Przyjaciela
Przyrody (Dzień Ziemi)



PRZEDSZKOLNE ELIMINACJE 
DO III POWIATOWEGO KONKURSU 

PIOSENKI LIPKA 2021



Misie i Motylki
poznają okolice 
przedszkola 



,,Dziarski chód, pracy w bród, twarz roześmiana od samego rana. 
Któż to taki, któż?

Odpowiedź jest wszak oczywista! Chodzi przecież o naszego woźnego, 
do wykonania każdej pracy chętnego”.

Takiego zapamiętamy naszego Pana Adama, złotą rączkę w przedszkolu, który po wielu 
latach pracy przeszedł na zasłużoną emeryturę. Od teraz obowiązki techniczne 

w naszym przedszkolu będzie pełnił Pan Kamil☺



LAURKA DLA MEDYKA
w wykonaniu
PSZCZÓŁEK, 

MISIÓW i JEŻYKÓW



Dzieci z grupy Pszczółki (wych. P. Dagmara Sz.)
wzięły udział w akcji

NIE MARNUJĘ – WYKORZYSTUJĘ
- gratulujemy wygranej



Z okazji Dnia Dziecka gościliśmy p. Mirka,
pod wskazówką którego 
wszyscy tańczyliśmy 
ZUMBĘ (Dzień I)



Dzień Dziecka (Dzień II) – zabawy Misiów



Skrzaty i zabawy w Dzień Dziecka
(dzień II)



Zajączki – dzień II



Dzień Dziecka dzień III – spotkania ze strażakami
- tego dnia nasze przedszkole odwiedzili niecodzienni goście z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Złotowie. Przedszkolaki z zachwytem i wielkim zaciekawieniem 
uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego mogły poznać specyfikę pracy 

strażaków, umundurowanie strażackie oraz niektóre sprzęty, jakimi dysponują. 
Chętne dzieci mogły wypróbować swoich sił i zmierzyć się z prawdziwym wężem 

strażackim. Wszystkim przedszkolakom bardzo się podobało.



To był fascynujący Dzień Dziecka



Pamiątkowe zdjęcia ze strażakami, dzieci
z grupy Krasnoludki, Misie, Zajączki i Skrzaty



A na zdjęciach poniżej dzieci z grupy Pszczółki, Jeżyki, Sówki i Motylki



BAL RYCERZY I KSIĘŻNICZEK U ZAJĄCZKÓW
- na tej uroczystości obecne były księżniczki i rycerze. Księżniczki imponowały 

swoją delikatnością i gracją w tańcu, a chłopcy wystrojeni w strój rycerza 
wykazywali się nielada odwagą. Jak na rycerzy i księżniczki przystało, wszyscy 

musieli zaprezentować dobre maniery.



Czerwiec u Zajączków obfitował w różne ciekawe 
bale. Przed Państwem na zdjęciu poniżej pamiątka

z BALU Z POSTACI z BAJEK.



A przed wakacjami omawialiśmy temat ,,BEZPIECZNYCH WAKACJI”.
Na zajęcia przybyli zaproszeni goście – POLICJANCI, którzy przeprowadzili 

pogadankę na temat ,,BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NA WAKACJACH”. 
Dowiedzieliśmy się, jak bezpieczne zachowywać się podczas letniego 

wypoczynku. Utrwaliliśmy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, 
jak prawidłowo przejść przez jezdnię. Pan Policjant omówił także zasady 

bezpiecznego poruszania się podczas zabaw nad wodą, w domu 
i na podwórku. 



Strefa kibica Euro 2021
w naszym przedszkolu, 
grupa Pszczółek i Zajączków 
wiernie kibicowała ,,NASZYM”



Piknik z okazji zakończenia przedszkola w grupie 
Motylków (wych. Łucja K. ). Piknik zorganizowany 

przez rodziców dzieci z grupy Motylki
u p. Brzezinskich, rodziców Rafała.



Swoją wieloletnią pracę w przedszkolu zakończyły Panie:
Regina Schuda, Jolanta Barczyk, Elżbieta  Malczewska, Zofia Szulc

i Ewa Michalska. 
Wszystkim Paniom życzymy dużo radości na emeryturze.

Będziemy tęsknić ☺



Każdego roku STARSZAKI z naszego przedszkola żegnają dzieci 
z młodszych grup. W tym roku swoich młodszych kolegów 

żegnały dzieci z grupy Motylków, Jeżyków i Sówek



A w takim składzie ukończyliśmy przedszkole - Motylki, Sówki i Jeżyki


