
PRZEDSZKOLAKI 

 SUPERBOHATERZY Z PRZEDSZKOLA  
W CIĘCINIE 

Większość osób myśli sobie: „Hmm... co takie maluchy robią przez cały dzień w 

przedszkolu w Cięcinie? Pewnie nic. Tylko się bawią, bawią i bawią.” Tak, to 

100% prawda, ale bawiąc się dzieci się uczą- trudno podać nazwę takiej zabawy, 

która by czegoś nie nauczyła. Przez ubiegłe półrocze (wrzesień -luty 2015/2016 

) dzieciaki z sześciu grup przedszkolnych imało się wieloma wyzwaniami, 

pokonywały wiele trudnych zadań, przełamywały stres adaptacyjny, bawiły się, 

uczyły, nabywały wiedzę i umiejętności każdego dnia, a każdy dzień, to dla nich 

szkoła życia. 

Dużo ludzi szuka superbohaterów w filmach, komiksach, książkach a czy ktoś 

szukał ich w przedszkolu? Bo przecież nasze przedszkolaki można porównać do 

małych superbohaterów którzy: 

 POKONUJĄ WŁASNE SŁABOŚCI: Już od pierwszego września 

większość naszych maluchów musi walczyć z rozłąką z rodzicami, z 

samodzielnymi czynnościami higienicznymi, z zaśpiewaniem piosenki, 

recytacją wiersza czy grą na instrumencie z okazji różnych wydarzeń w 

przedszkolu. Oto niektóre z nich: 

„Spotkanie z Mikołajem” – podczas spotkania z Mikołajem dzieci zaprezentowały krótki 

występ artystyczny, po którym dzieci rozmawiały z Mikołajem i odebrały prezenty; 

„Mikołajki w szkole”- przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności taneczne i 

aktorskie przed starszymi kolegami ze szkoły. 

”Jasełka”- przed zaproszonymi gośćmi: rodzicami i rodziną dzieci zaprezentowały występ 

artystyczny, później odbył się poczęstunek i wspólna zabawa z dziadkami; 

„Święto z okazji Babci i Dziadka”- to jedno z najważniejszych świąt w całym roku 

szkolnym, na którym gościmy ukochanych Dziadków i Babcie, przedszkolaki dały z siebie 

wszystko, aby sprawić im radość podczas występu „Królowa Śniegu”; 

„Wigilijka” w przedszkolu”- dzieci wspólnie z nauczycielami zasiadły do stołu 

wigilijnego, połamały się opłatkiem, złożyły sobie życzenia bożonarodzeniowe i spożyły 

uroczysty posiłek wigilijny; 

„Kolędujemy i winszujemy”- nasi podopieczni w strojach góralskich tworząc grupę 

kolędniczą z życzeniami i tradycyjnymi pastorałkami kolędowały w szkole, przedszkolu oraz 

zaprzyjaźnionych instytucjach 



„Bal andrzejkowy”- w przedszkolu odbył się dzień wróżb andrzejkowych 

połączony z wspólnym śpiewem i tańcem i udziałem w wielu konkursach. 

„Bal karnawałowy” – przedszkolaki podczas balu zaprezentowały swoje stroje 

karnawałowe, później podczas zabaw i tańców wyłoniliśmy Króla i Królową balu; 

 ROZWIJAJĄ SWOJE ZDOLNOŚCI : Każdy nasz przedszkolak jest 

wyjątkowy i cechuje się innymi zdolnościami. Jedni pięknie malują, drudzy 

szybko biegają jeszcze inni konstruują ciekawe budowle. Można by 

wymieniać bardzo długo, ale najważniejsze jest to że każdy z nich ma szansę 

poszerzać i rozwijać swoje talenty poprzez udział w wielu konkursach: 

- plastycznych – „Barwy jesieni”, „Mój teatr”, „Świat baśni 

H.Ch.Andersena„ „Mikołaj o oczach dziecka”; „”Świąteczna pocztówka”; 

„Mieszkam w Beskidach”; „ALE CHOINKA”, „Portret Wodnego 

Superbohatera, którym chcę być”; „Bajkowa postać z figur 

geometrycznych”, 

- muzycznych „Przegląd pieśni patriotycznej”. 

We wszystkich tych konkursach przedszkolaki osiągały sukcesy, zajmowały 

pierwsze miejsca, wyróżnienia. 

Wszystkie grupy przedszkolaków prezentowały swoje umiejętności 

taneczne, wokalne, aktorskie podczas różnych występów i uroczystości. W 

listopadzie w każdej grupie odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców pod 

okiem Pani Dyrektor, gdzie dzieci prezentowały swoją wiedzę, umiejętności 

i zdolności przed rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy 

matematycznej. Tematami przewodnimi zajęć były: „Świat zapada w 

zimowy sen”, „Szal Pani Jesieni- zabawy matematyczne”, „O gościach co 

nie przyszli na ucztę”, „Pożegnanie Pani Jesieni”. 

 POMAGAJĄ INNYM: Każdy superbohater musi pamiętać o innych i o 

tym, że przez małe dobre uczynki jak np. zbieranie nakrętek dla Krystianka- 

można pomagać. Ponadto w grudniu zorganizowaliśmy paczki dla ubogich 

dzieci, by sprawić im radość. Każdego dnia widać, jak dzieci stają się 

wrażliwe na potrzeby innych. Powstają pierwsze przyjaźnie i rodzi się 

koleżeństwo a wraz z nim chęć pomagania młodszym, słabszym kolegom w 

codziennych czynnościach, sprawiania im przyjemności poprzez miłe słowo, 

bezinteresowną pomoc. 

 ROBIĄ COŚ Z NICZEGO: Każdy bohater nasz musi mieć swojego 

przewodnika. W Przedszkolu w Cięcinie dzieci zawsze mogą liczyć na 

wspaniałych i kochających rodziców jak i swoich nauczycieli, którzy 

złączyli swoje siły w organizację Ogniska Integracyjnego, kiermaszu 

bożonarodzeniowego jak i II Jarmarku Bożonarodzeniowego 



zorganizowanego przy Kościele Św. Katarzyny. Wykonując różnorakie 

rękodzieła starali się zebrać środki na pomoce dydaktyczne jak i kostiumy 

teatralne dla naszych podopiecznych. Nasze dzieciaki są równie kreatywne i 

wykonują prace na różne konkursy np. 6 edycja Wielkiego Konkursu 

Ekologicznego „Zrób to sam” i mają głowę pełną pomysłów, co można 

zaobserwować w galerii prac w przedszkolu. 

 UCZĄ SIĘ OD NAJLEPSZYCH: W naszym najbliższym otoczeniu 

można znaleźć naprawdę ciekawe osoby, które swoją pasją i 

zaangażowaniem chcą pokazać najmłodszym dobre wartości. W tym roku 

spotkaliśmy się z policjantem panem Jackiem Szpakiem, który zapoznał 

dzieci z zasadami ruchu drogowego, oraz bezpieczeństwem na ulicy i 

chodniku, oraz charakterem pracy policjanta. Ponadto gościliśmy 

pielęgniarkę Panią Halinę Orlicką, fotografa pana Sebastiana Motykę oraz 

Grzegorza Mrózek, ludowego rzeźbiarza, harcerzy z Hufca ZHP Węgierska 

Górka, ratownika z Beskidzkiej Grupy GOPR pana Michała Juraszka. W 

naszym przedszkolu odbyły się warsztaty piernikowe dla dzieci 

przeprowadzone przez Panią Magdalenie Fułat- Imielińską ( gościa 

programu Ewy Wachowicz „Ewa Gotuje!, blogerke kulinarną) oraz 

artystyczne pt.: „Rzeźbienie w mydle” prowadzone przez panią Helenę 

Śleziak. Gościliśmy także naukowców z firmy Prestige „Akademia Młodego 

Naukowcy”, którzy przeprowadzili po raz kolejny badawcze warsztaty pt.; 

„Tajemnice magnetyzmu”. Przedszkole wspiera również akcję „Cała Polska 

czyta dzieciom”przy współpracy z Bibliotekami. Przedszkolaki uczą się 

nawet podczas „leżakowania”, gdy nauczyciel czyta im „mądre książki”, 

które są nośnikiem ważnych wartości moralnych pomagających dzieciom 

odróżnić dobro od zła. Literaturę piękną dzieci poznają również podczas 

występów teatralnych w przedszkolu w wykonaniu artystów: teatrzyku 

„Skrzat” z Krakowa - „Cztery mile za piec”, teatru „Eden”- „Legenda o św. 

Mikołaju Biskupie” oraz „Opowieść o dobrym człowieku” i teatr „Własny” - 

„Papużka- Kłamczuszka”. 

 CHCĄ DOBAĆ O ZDROWIE SWOJE I INNYCH: Biorą aktywny udział 

w programach edukacyjnych np.„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

„Akademia Aquafresh”, „Mamo, tato wolę wodę” oraz krajowych 

konkursach np.”Leśna Rodzina”. 

Jeszcze wiele zabawy przed naszymi przedszkolakami i o to właśnie chodzi,że 

przedszkolak nie musi mieć wcale świadomości, że jest to właśnie nauka przez 

zabawę, bo przecież może się świetnie bawić z pożytkiem dla swojego rozwoju 

intelektualnego. 
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