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20 WRZESIEŃ  2013 r  

- DZIEŃ SPRZĄTANIA ŚWIATA   



 
 
 
 
 

W piątek - w ramach obchodów Dnia Sprzątania 
Świata  nasze przedszkole zaangażowało się w tą 

akcję. Wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i 
worki na śmieci- przedszkolaki wyruszyły na 

spacer po naszym osiedlu. Miło rozczarował nas 
fakt, że nie było co sprzątać-  więc toczyła się 

"walka" o każdego napotkanego śmiecia;) 
Podczas spaceru utrwaliliśmy sobie poznane 

informacje na temat segregacji śmieci- z bliska 
pooglądaliśmy kolorowe kosze- bezbłędnie 
odgadując przeznaczenie każdego z nich! 

 



27.09.2013 r.  

– DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA   



Ogólnopolski Dzień głośnego czytania stał się okazją do 
podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, 

m.in.:  rozwijania wyobraźni, budowania więzi między rodzicem 
a dzieckiem, stymulowania rozwoju oraz wzbogacania 

słownictwa. 

Dzisiejszego dnia do każdej grupy przedszkolaków zawitali goście, 
którzy przynieśli ze sobą i przeczytali ulubione bajki, historie, 

opowiadania swoich dzieci. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i przypominamy, 
że  chętnie posłuchamy innych opowieści czytanych głośno  

i zapraszamy Rodziców do nas. 



01.10.2013R  

– MIĘDZYNARODOWY DZIEN MUZYKI  
W TYM DNIU DZIECI POZNAŁY RÓZNE INSTRUMENTY 
MUZYCZNE, ODGADYWAŁY ICH NAZWY PO EFEKTACH 
DZWIĘKOWYCH , TWORZYŁY MUZYKĘ,  TAŃCZYŁY Z 

KOLOROWYMI CHUSTAMI , POZNAŁY RÓZNE RODZAJE 
MUZYKI ORAZ WYKONAŁY KOLOROWE NUTKI.  LUBIMY 

PORUSZAĆ SIĘ W RYTM MUZYKI. 



10.10.2013 r. -  MIĘDZYPRZEDSZKOLNY 

RAJD EKOLOGICZNY - ZIELONA EDUKACJA  



Tego dnia dzieci wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Rajdzie 
Ekologicznym „Zielona edukacja”. Zadanie przedszkolaków   polegało 

na pokonaniu oznaczonej odpowiednim kolorem trasy i zdobyciu 
punktów na punktach kontrolnych z wiedzy o  przyrodzie i ekologii,  

m. in.:- rozpoznawanie głosów  ptaków; - segregowanie odpadów do 
odpowiednich pojemników; - ułożenie puzzli - rozpoznawanie grzybów 
jadalnych i trujących; - wykonanie postaci sowy z okazów naturalnych 

zebranych w lesie. 

Towarzyszami dzieci stali się leśnicy, którzy zaczarowali  wszystkich 
opowieściami o zwyczajach zwierząt, a szczególnie ptaków. Mogliśmy 

nawet dotknąć skrzydeł ptaków i poznać w ten sposób różnice  
w budowie skrzydeł dzielącą sowę od orła. 

 



14  październik 2013 r. 
 - Dzień Edukacji Narodowej   

 



W poniedziałek  
14 października 2013 r. 

odbyła się w naszym 
przedszkolu uroczystość 

z okazji 
DNIA  EDUKACJI   

NARODOWEJ.  
Z tej okazji dzieci  

z poszczególnych grup 
zaprezentowały swoje 
piosenki dla wszystkich 

pracowników 
przedszkola,  następnie 
zaśpiewano tradycyjne 

„sto lat ". 



Pasowanie na Przedszkolaka  
- „Jestem sobie przedszkolaczek, nie 

grymaszę i nie płaczę …‘’ 

 





24 października 2013 r. grupa Jeżyki oraz Motylki miała wielki dzień. 
Tego dnia wszystkie dzieci stały się prawdziwymi przedszkolakami! 
Był to też dzień, kiedy po raz pierwszy maluszki miał swój występ 

artystyczny i mogły zaprezentować to, czego nauczyły się przez dwa 
miesiące pobytu w przedszkolu przed swoimi rodzicami. Występ 

podzielony został na 2 części. Pierwsza cześć – był to występ dzieci  
w którym  grupa zaśpiewała piosenki: Jestem sobie przedszkolaczek, 

Ola i liście i piosenkę Jeż oraz 2 cześć występu do której zostali 
zaproszeni rodzice – to dzieci wcieliły się w rolę nauczycieli a rodzice 

mogli poczuć jakie emocje towarzyszą dzieciom przed publicznym 
występem na scenie. Na szczęście trema rodziców nie zjadła każdy 

śmiało towarzyszył swojemu dziecku – mamy w piosence Idziemy na 
zakupy, tatusiowie w piosence taniec butów. Wszyscy świetnie się 
bawili.  Dzieci z ogromnym zaangażowaniem śpiewały piosenki,   
a rodzice oraz zgromadzeni  goście nagradzali występy gromkimi 

brawami. 

Na zakończenie występu wszystkie dzieci złożyły uroczystą przysięgę  
i zostali pasowani na przedszkolaków za pomocą „czarodziejskiej” 

kredki - chwile te dostarczyły przedszkolakom i rodzicom  mnóstwo 
wrażeń i emocji . Spotkanie zakończyło się wręczeniem pamiątkowych 

dyplomów, rogów obfitości oraz słodkim poczęstunkiem 
zorganizowanym przez rodziców - 

za zorganizowanie którego dziękujemy! 

 



Dzień Niepodległości  

- Kto ty jesteś? Polak mały !  



Co roku 11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto 
Niepodległości. Już u takich małych dzieci, trzeba rozbudzać 
zainteresowanie swoją Ojczyzną i kształtować poczucie dumy  
z przynależności do Narodu Polskiego. Dlatego też 8 listopada 
2013 r. już od rana we wszystkich grupach odbyły się zajęcie 
dotyczące Dnia Niepodległości. W pozycji zasadniczej dzieci 

wysłuchały hymnu Polski, następnie nauczycielki zaprezentowały 
dzieciom jeden z wierszy patriotycznych „Kto ty jesteś?” 

nazywany również „Katechizmem polskiego dziecka” - napisany 
przez polskiego poetę neoromantycznego- Władysława Bełzę. 

Dzieci mogły się dowiedzieć z tego jakże prostego, ale mającego 
wielką moc wiersza – kim są. Wiersz ten znają całe pokolenia  

– rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Można powiedzieć, że łączy 
pokolenia. To jedno z tak nielicznych  w naszym przedszkolu 
spotkanie dzieci z patriotyzmem. Nauczycielki zaprezentowały 

także dzieciom jak wygląda flaga Polski a następnie  przystąpiły 
one do wykonania flagi, którą później mogły zabrać z sobą do 

domu. I chociaż nasze dzieci nie potrafią jeszcze na dłużej skupić 
uwagi to warto zaszczepiać już od najmłodszych lat tę tradycję. 

Jesteśmy  dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Czujemy się 
odpowiedzialni za szerzenie ducha patriotyzmu, który trzeba 

pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich – przede 
wszystkim rodziców i nauczycieli. 

 



21.11.2013 r.  

– X Integracyjna Spartakiada Sportowa Przedszkolaków  





 
 

Tego dnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w zawodach 
sportowych X Integracyjnej Spartakiady Sportowej 
Przedszkolaków pod patronatem Prezydenta Miasta 

Katowice w hali sportowej Gimnazjum nr 19.  W zawodach 
wzięły udział 2 drużyny, w skład których weszły dzieci  

|z grupy Krasnale i Biedronki. Przedszkolaki pełne 
mobilizacji pokonywały m. in.: przeszkody, biegały na 

czworakach, z piłką, z pałeczką sztafetową, przechodziły 
przez tunel, "sadziły kartofle". Oprawę muzyczno-taneczną, 
oprócz zespołów tanecznych SP37 oraz Gimnazjum nr 19, 
zapewniły zespoły taneczne z grupy Krasnale - pod opieką 

p. M. Soszki oraz Biedronki - pod opieką p. A. Soboty. 
Udział w Spartakiadzie sprawił dzieciom wiele radości i dał 

poczucie sukcesu, bowiem nie było tu pokonanych  
- wszyscy byli zwycięzcami. 

 



25.11.2013 r. - Dzień Pluszowego Misia  



W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi 
przyjaciółmi - pluszowymi misiami zapraszając je do 

wspólnej zabawy. Dzieci miały okazję do poznania historii 
misiowego święta, posłuchać opowiadań o bohaterskich  
(... i trochę mniej bohaterskich, ale z wielkim apetytem) 

misiach, tańczyły w rytm piosenek o misiach, rozwiązywały 
zagadki, brały udział w quizach dotyczących misiów - 
krótko mówiąc - wykazały się ogromną wiedzą na ten 

temat. Na zakończenie dzieci mogły swoim 

ukochanym misiom powiedzieć do ucha coś bardzo miłego  



29.11.2013 r. - Zabawa Andrzejkowa  



To był dzień magii i czarów...  
W każdej grupie została 
zorganizowana zabawa 
andrzejkowa. Muzyka  
i fantastyczne stroje 

przedszkolaków stworzyły 
atmosferę sprzyjającą 

wróżbom  
i czarom, które przybliżyły 

dzieciom tradycję obrzędów 
Św. Andrzeja. Wróżby 

przeplatane były pląsami  
i tańcami przy muzyce, 

smakowaliśmy przyrządzone 
własnoręcznie- bardzo zdrowe 

szaszłyki owocowe. Jednak 
najwięcej radości i wrażeń 

dostarczyła dzieciom ostatnia 
wróżba - czyli lanie wosku: 
"Oj darze, oj darze, niechaj 
przyszłość się ukaże. Czary-
mary, wosku lanie, co ma 
stać się, niech się stanie". 

 



Dzień Górnika 
 



Dzień Górnika to jedna z wielu 
uroczystości, która już na stałe wpisała się 

w kalendarz wydarzeń naszego 
przedszkola. Tradycyjnie 4 grudnia 

przedszkolaki goszczą w przedszkolu 
przedstawicieli jednego z najstarszych  

i najtrudniejszych zawodów - górników. 
Zaproszonych górników, ubranych  

w galowe mundury, przedszkolaki w tym 
roku powitały specjalnym programem 

artystycznym. Dzieci ze wszystkich grup 
wiekowych po kolei zaczynając od 

najmłodszych grup zaprezentowały swoje 
umiejętności tańcząc i śpiewając.  

Po części artystycznej goście podzielili się  
z dziećmi wiedzą na temat ciężkiej pracy  

w kopalni. Następnie każdy  
z górników udał się do sali dziecka do 

którego przyszedł – gdzie goście 
kontynuowali swoje opowieści o pracy na 

kopalni. 
 



Koncert w Przedszkolu  
5 grudnia 2013 r. odbył się  
w naszym przedszkolu koncert.  

W czasie koncertu dzieci poznały  
i miały możliwość wysłuchania 

utworów granych na  
3 instrumentach muzycznych: 
flecie poprzecznym, klarnecie 

oraz fagocie. 
Muzycy przygotowali także dla 

naszych przedszkolaków 
niespodzianki 

– zgadywanki – zadaniem dzieci 
było 

odgadniecie z jakiej bajki zagrana 
została melodia. Koncert dzieciom 

bardzo się podobał  



WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU! 
 



 

W końcu doczekaliśmy się dnia, gdzie 
nasze przedszkole odwiedził 

najprawdziwszy Mikołaj. Już od 
rana wszyscy podekscytowani 
oczekiwali ważnego gościa... Po 
śniadaniu przyjechali do nas 

pomocnicy świętego Mikołaja – Elf 
i Aniołek z którymi  nasze 

przedszkolaki mogli pobawić się na 
holu przedszkolnym uczestnicząc 
z różnych zabawach ruchowych  

i tanecznych Po tej wspólnej 
zabawie niespodziewanie saniami 

przybył Święty Mikołaj z 
prezentami:) , które dzieci 

otrzymały zarzekając się, ze 
były  grzeczne. Mogły także usiąść 
Świętemu Mikołajowi na kolanach i 

zrobić sobie z nim na pamiątkę 
zdjęcie.  Radości było wiele! 



Jasełka i Spotkania przy choince  

w wykonaniu przedszkolaków  





Święta Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinny okres w roku. 
Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością 

oczekują  nadejścia tych magicznych i ciepłych chwil. W przedszkolu 
okres poprzedzający ten magiczny czas był niezwykle pracowity. Dzieci 
z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały jasełka - uczyły 

się wyznaczonych ról oraz tradycyjnych kolęd. W przygotowania 
włączyli się bardzo czynnie rodzice, przygotowując dzieciom stroje oraz 

organizując słodki poczęstunek, za oczywiście serdecznie 
dziękujemy.  W środę 11 grudnia 2013 r. swoje spotkanie przy choince 
zaprezentowały 3 najmłodsze w przedszkolu grupy „Jeżyki” , „Motylki” 

oraz „Zajączki”, w czwartek  12 grudnia 2013 r. grupa „Kotki” 
i  „Kaczuszki” w piątek 13 grudnia 2013 roku  grupy „Biedronki”  
i „Słoneczka”, 16 grudnia gr. „Krasnale” a 18 grudnia 2013 r. 

zaprezentowała się najstarsza grupa grupa „Misie”.  W przepięknej 
scenografii oraz w przemiłej, świątecznej atmosferze dzieci bardzo 

przeżywały swój występ i wspaniale odegrały swoje role, a oglądający 
goście nie kryli wzruszenia. Po występach każda grupa rozeszła się do 

swoich sal, w których dzieci wręczyły zaproszonym gościom 
własnoręcznie zrobione prezenty, składały świąteczne życzenia a także 

odbył się poczęstunek zorganizowany przez rodziców.   Wystawione 
Jasełka  

a w młodszych grupach Spotkania przy choince, wprawiły wszystkich  
w wyjątkowy świąteczny nastrój, o którym przez cały następny rok, 

będą nam przypominały pamiątkowo wykonane zdjęcia. 



DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
„Kto bajki opowiada ,kto z nami zawsze 
jest,do snu długo układa, zaśpiewa jeśli 

chcesz…” 
 



Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się  
z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Nikt inny nie ma tyle 
cierpliwości, tyle zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla 

dużych i małych problemów dzieci. Dzieci to czują i wiedzą, 
dlatego zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków do 

przedszkola z okazji ich święta, żeby podziękować im za ich 
dobro i wyrazić swoją miłość ! Najważniejszą częścią 

uroczystości były występy dzieci. Przedszkolaki 
zaprezentowały się  w inscenizacji, którą przygotowały  

w czasie spotkania świątecznego przy choince – maluchy  
a straszaki w czasie jasełek, ale nie zapomniały także  

o piosence dla solenizantów i wyśpiewaniu gromkiego Sto lat. 
Po części artystycznej  goście zostali zaproszeni na słodki 

poczęstunek i upominki przygotowane przez dzieci. Wszyscy 
goście byli bardzo wzruszeni, a dzieci cieszyły się, że mogą w 

tak odświętny sposób wyrazić swoją miłość i szacunek dla Babć 
i Dziadków. Było to wyjątkowe spotkanie, pełne radości, 

szczęścia i dumy ze swoich wnuków. 



BAL KARNAWAŁOWY     







Jak wiadomo trwa karnawał. Karnawał to czas wesołej i radosnej 
zabawy, to tańce przy muzyce, piękne stroje, maski i baloniki. 

Dlatego też z  tej okazji - w piątek 14 lutego w Walentynki  odbył 
się w naszym przedszkolu bal karnawałowym. Nauczyciele placówki 

wspólnie  
z rodzicami dołożyli wszelkich starań, by wystrój sali balowej – holu 
przedszkolnego -  wprowadził dzieci w radosny nastrój. Karnawał to 
wspaniała okazja do zabaw, zwłaszcza dla dzieci, które z ogromną 
radością wcielają się w postacie bajkowe. Wszystkie dzieci pięknie 

prezentowały się w karnawałowych strojach i wesoło bawiły się  
z rówieśnikami. Przedszkolacy przebrali się  w barwne i pomysłowe 

stroje księżniczek, wróżek, czarownic, rycerzy, piratów, 
supermanów  

i innych niezwykłych postaci. Skoczna i rytmiczna muzyka 
zachęcała do tańców. Były kółeczka, wężyki i wspólne tańce oraz 

śpiewy  
z prowadzącym bal. W przerwach balu przedszkolaki otrzymały 

słodki poczęstunek i soki. 

Wspólna impreza, w której dzieci chętnie uczestniczyły, przysporzyła 
wiele radości i naturalnej spontaniczności naszym pociechom, a to 

było głównym celem naszego balu. 

Czas radosnej zabawy szybko minął... Pozostały jedynie wspomnienia  
i fotografie.... 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w dekoracji holu 
przedszkolnego.  



21 marzec 2014 r.  

- Pierwszy Dzień Wiosny-spacer po osiedlu  



21 marca nasze przedszkolaki  
w wiosennym barwnym 

korowodzie, z  kukłą 
Marzanny  wyszły na spacer, 

by  wyrazić swą radość   
z przyjścia nowej pory roku. 
Idąc alejami osiedla dzieci 
śpiewały piosenki o wiośnie 

oraz szukały jej oznak w 
przyrodzie. Tego dnia nasze 

przedszkolaki nie 
zapomniały również o 

uroczystym pożegnaniu 
Zimy.  

W wiosennym pochodzie 
pożegnały Marzannę 

wrzucając ja do śmietnika 
Wszystkie dzieci 

uśmiechnięte i radosne,  
w wiosennych nastrojach 
wróciły do przedszkola.  

W tym dniu także w strojach 
obowiązywały wiosenne 

barwy - przede wszystkim 
kolor zielony. 



27 MARZEC 2014 

- MIĘDZYPRZEDSZKOLNA SPARTAKIADA 

SPORTOWA 





POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ Z OKAZJI 
DNIA ZIEMI - 22 KWIECIEŃ 2014 R. 

 





22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi w naszym przedszkolu. Tym 
razem dzieci miały przyjść ubrane w ekologiczny strój wykonany  

z różnych materiałów, nadających się do wyrzucenia. Wszystkie grupy 
spotkały się po śniadaniu na holu przedszkolnym i uczestniczyły w 

Pokazie Mody Ekologicznej.  W naszej grupie frekwencja nie dopisała, 
ale mieliśmy swoich przedstawicieli:) 

 



KOGUCIK 2014 





 
M(C)ała Polska biega w przedszkolu 

  
Polska Biega …. w różnym tempie! 

  

 
23 maja Miejskie Przedszkole nr 93 w 
Katowicach  już po raz drugi zorganizowało 
akcję C(M)ała Polska biega. Na start przybyło 
108 osób, w wieku od 1 do 65 lat, wychowanków, 
rodziców oraz bliższych i dalszych 
znajomych.   W pięknej okolicy 
Piotrowic  mieliśmy okazję wysłuchać dobrych 
rad o bezpieczeństwie i pierwszej pomocy, 
których udzielił nam wykwalifikowany ratownik 
medyczny p. Darek Pryjomski. Krótka 
rozgrzewka w wykonaniu trenera p. Grażyny 
Kuczmik i na hasło „start” dyrektora naszego 
przedszkola p. Marii Struzik dzieci wraz z 
opiekunami rozpoczęły bieg.  



Warunki pogodowe okazały się aż  za bardzo sprzyjające- 32 stopnie Celsjusza  
- i trasę dla dzieci „Bażant” z 2100m trzeba było skrócić do 1250m. Małe nogi 

tupały z całych sił, starając się nawzajem przegonić  
i często dogonić nogi większe, które bez mała spacerowym tempem pokonały 
określony dystans. Na metę wbiegały rozradowane "Bażanciki", które pomimo 

ogromnego upału dały radę pokonać sporą trasę. Na mecie czekały medale, 
woda i coś słodkiego na uzupełnienie energii. Dla dzieci rozpoczął się czas 

zabawy z animatorami, a 14 chętnych dorosłych rozpoczęło trasę „Jastrząb” 
na 4200m. Narzucone tempo było bardzo wysokie i pomimo upału wszyscy 
szczęśliwie ukończyli bieg. Dla każdego z biegaczy przygotowano również 

pamiątkowe dyplomy. Całość biegu obsługiwały nauczycielki przedszkola Aneta, 
Ola, Magda, Ewa i Monika. Na trasie o bezpieczeństwo dbał patrol rodziców, 

który telefonicznie meldował o stanie biegu. 
 Jako przedszkole chcemy promować wśród wychowanków i rodziców zdrowy, 

aktywny tryb życia. Chcemy również zaszczepić  umiejętność pokonywania 
trudności, przekraczania  ograniczeń i chęć  czerpania radości z własnych 
sukcesów. Mamy nadzieję ze nasze małe kroki wychowawcze dadzą naszym 

przedszkolakom siłę, aby w późniejszych latach patrzyły na życie z 
perspektywy „umiem, spróbuję, jestem ciekaw”, a słów „to nie dla mnie, za 

trudne, nie dam rady” praktycznie nie znały. To również dzięki zaangażowaniu 
rodziców, poświęcaniu dzieciom czasu i uwagi nasze działania mają szansę 

trafić  na podatny grunt i ukształtować mocny, optymistyczny, pracowity oraz 
radosny  charakter dziecka.  No i oczywiście charakter podatny na bieganie … 

 



Kot w Butach – teatrzyk w przedszkolu  



 
 

Dnia 2 czerwca 2014 r. odwiedził nasze przedszkole już po raz 
kolejny teatr Lalek. Tym razem aktorzy zaprezentowali 

dzieciom znaną bajkę na podstawie baśni Charlesa Perrault pt. 
„Kot w Butach”. Pomimo tego, że każdy przedszkolak doskonale 

tą bajkę zna, to jednak możliwość oglądania występu lalek 
(pięknie wykonanych) wprawiła dzieci w nastrój baśniowy i 

niecodzienny. Wszyscy wpatrzeni i zasłuchani, śledzili przygody 
kota w butach i jego pana Jaśka. Dzieci mogły podziwiać 

bajkowe postaci, ubrane w przepiękne stroje. Spektakl zawierał 
ciekawą oprawę muzyczną skomponowaną do bajki. Podczas 

przedstawienia pojawiała się przepiękna, ruchoma dekoracja. 
Akcja rozgrywała się w różnych miejscach: w młynie, w 

królestwie oraz na włościach. Motywami przewodnimi bajki była: 
przyjaźń i wierność cenniejsza niż złoto, uczciwość zostaje 

wynagrodzona, biedny staje się bogatym, dobro odnosi 
zwycięstwo nad złem. Bajka zakończyła się szczęśliwie i dzieci 

nagrodziły występy gromkimi brawami. Po zakończonym 
przedstawieniu przedszkolaki miały możliwość dokładnego 

obejrzenia lalek. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz teatr Lalek 
nas odwiedzi :) 



ZAKOŃCZENIE ROKU – GR. MISIE 



ZAKOŃCZENIE ROKU  
– GR. SŁONECZKA I BIEDRONKI 



ZAKOŃCZENIE ROKU  
– GR. KRASNALE 


