I semestr
organizowanie imprez, uroczystości, spotkań, wydarzeń:
9 listopada 2018 r. patriotyczny przegląd wokalno – recytatorski pt. „Dzień dla
Ojczyzny” z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zaproszeni
Rodzice oraz goście Sekretarz Gminy Pani Sabina Tomiczek i radny Pan Leon Figura
podziwiali zaprezentowaną przez dzieci z ośmiu grup przedszkolnych poezję, pieśni
patriotyczne
i żołnierskie oraz pantomimę „Biały orzeł wzbić się nie może”. Przedszkolaki były ubrane
w patriotyczne biało-czerwone stroje i z dumą nosiły przypięte kotyliony narodowe, odbyła
się również defilada w strojach żołnierskich.
Wszyscy zgromadzeni na sali tanecznej o godz. 11.11 zaśpiewali 4-zwrotkowy Hymn Polski
w związku z biciem "Rekordu dla Niepodległej", które ogłosiło Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Na koniec uroczystości nasi goście wręczyli pamiątkowe dyplomy, nagrody
oraz podziękowania dla nauczycieli.
20 listopada występ artystyczny dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej pt. „100lecie

odzyskania

przez

Polskę

Niepodległości”.

Starsze

grupy

przedszkolne

zaprezentowały i zaśpiewały m.in. piosenki żołnierskie „Pierwsza kadrowa”, „Jak szło
wojsko raz ulicą” i pięknie wyrecytowały wiersze „Kto ty jesteś?”, „Jedenasty listopada”,
„Kocham Polskę”, „O polskim patriotyzmie”.
Zastęp zaproszonych harcerek z ZHP w Cięcinie wykonał piosenkę pt. „Harcerskie ideały”,
gdzie w piękny sposób wyraził swoją postawę „w harcerskim mundurze Bogu, ludziom i
Ojczyźnie na ich wieczną chwałę służę”.
Dla dzieci z klas 1-3 został przygotowany quiz pt. „Polska moja Ojczyzna”, gdzie
ochotnicy mogli wykazać się znajomością dawnej i współczesnej historii Polski.
Zajęcia otwarte dla rodziców w starszych grupach wiekowych, związane z 100 rocznicą
odzyskania przez Polskę Niepodległości - podziwianie aktorskich oraz tanecznych
umiejętności dzieci, podczas prezentowania słynnego polskiego tańca narodowego
- poloneza.
Zapraszanie gości z Urzędu Gminy Węgierska Gorka, nauczycieli pracujących
w przedszkolu i w szkole, przedszkolaków i uczniów oraz rodziców i opiekunów do
uroczystego udziału w obchodach 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez
Polskę.

„Bezpieczna droga do przedszkola” - spotkanie z funkcjonariuszami Policji Powiatowej
w Żywcu.
„Jak dbać o zdrowie?” - spotkanie z pielęgniarką szkolną.
„Bezpieczeństwo nad wodą” - spotkanie z ratownikiem wodnym, który opowiedział
przedszkolakom na czym polega jego praca oraz jak należy się zachować nad morzem,
rzeką, jeziorem i na basenie.
„Zwierzęta i ptaki zimą” - spotkanie z leśniczym Nadleśnictwa Węgierska Górka.
„Spotkanie z Mikołajem” - współpraca i zaangażowanie Rodziców w przygotowanie
prezentów dla dzieci.
„Pieczemy pierniczki” warsztaty cukiernicze.
„Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka”- przedszkolaki z wszystkich grup
zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na jasełka i przedstawienia o tematyce świątecznej,
na których zaprezentowały uzdolnienia recytatorsko-wokalno-taneczne.
„Kolędowanie po góralsku” - prezentowanie kolęd i pastorałek z akompaniamentem
instrumentu. Składanie przez dzieci w strojach regionalnych górali żywieckich, życzeń
noworocznych w gwarze góralskiej dla rodziców.
„Wigilijka w przedszkolu”- dzieci wspólnie z nauczycielami zasiadły do stołu
wigilijnego, połamały się opłatkiem, złożyły sobie życzenia bożonarodzeniowe.
Wcześniej miały okazję pośpiewać kolędy przy akompaniamencie keyboardu.
„Winszujemy po góralsku”- przedszkolaki tworząc grupę kolędniczą w strojach
górala
i góralki z życzeniami i stroikami, odwiedzili zaprzyjaźnione instytucje takie jak:
Szkołę Podstawową, Bibliotekę Publiczną, Urząd Gminy Węgierska Górka.
„Bal andrzejkowy”- w przedszkolu odbył się dzień wróżb andrzejkowych połączony
z obchodami Święta Pluszowego Misia.
„Bal karnawałowy” - dzieci podczas balu zaprezentowały stroje karnawałowe postaci
z bajek, a zabawy i tańce integracyjne prowadzone przez nauczycielkę Natalię
Adamczyk, zbliżyły małych i dużych przedszkolaków do siebie.
„Dzień Przedszkolaka” – dostarczenie najmłodszym okazji do świętowania, wesołej
zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Wdrażanie do aktywnego
organizowania i uczestniczenia w zabawach, aktywizowanie dziecięcej wyobraźni
i twórczej ekspresji ruchowej.
„Ognisko integracyjne” - wspólna zabawa rówieśników mająca na celu integrację
grupy przedszkolaków i rodziców.

Wycieczka dla dzieci w ramach prezentu mikołajkowego do Figloraju „Wesołe
Groniki” w Cięcinie.
Wycieczka bryczką pod Fort Wędrowiec w Węgierskiej Górce.
Artykuły promujące działalność przedszkola, zostały zamieszczone w gazecie
lokalnej „Nowiny z Gminy”.
systematyczny udział w zajęciach w Bibliotece Publicznej w Cięcinie:
„Jesień w sadzie i ogrodzie”.
oglądanie spektakli w wykonaniu aktorów teatrów krakowskich Eden i Skrzat:
„Przypowieść o dobrym zachowaniu”,
„O babci, krasnalu i kolorowych kulkach”,
„Między nami krasnalami”,
„Odważny pastuszek” wraz z dziećmi z innego przedszkola na terenie Biblioteki
Publicznej w Cięcinie.
oglądanie przedstawień:
„Na straganie” Jana Brzechwy - inscenizacja wiersza w wykonaniu grupy starszaków.
„Jak Polska odzyskała niepodległość” - gdzie mogliśmy oglądać swoich rówieśników.
„Wierszyki łamiące języki” - interaktywne przedstawienie i zabawy logopedyczne
w wykonaniu klasy 4 c Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie pod kierunkiem pani
Patrycji
Klimy.
aktywy udział w ogólnopolskich akcjach, projektach i programach
edukacyjnych:
„Cała Polska czyta dzieciom” - Program edukacyjny rozbudzający zamiłowania
czytelnicze. Założyłam w sali kącik czytelniczy do którego dzieci mogły przynosić
swoje ulubione książeczki, które czytali ich rodzice, dziadkowie podczas kwadransu na
bajkę.

„Mały Miś w wielkim świecie literatury” - głównym celem Programu było rozwijanie
czytelnictwa. Każde dziecko z przedszkola czytało misiowi swoją ulubioną bajkę,
ilustrując ją rysunkiem.
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” - to największy w Polsce ekologiczny Program
edukacyjny dla przedszkoli, którego celem jest uczenie dzieci, w jaki sposób dbać
o naturę.
„Międzyprzedszkolna wymiana e-mail’owa” - Projekt we współpracy z Miejskim
Przedszkolem nr 47 w Rudzie Śląskiej, którego celem była korespondencja e-mailowa
między przedszkolami.
udział w akcjach charytatywnych o charakterze społecznym:
„Nakrętki dla Krystianka” - włączyliśmy się w całoroczne zbieranie wszelkiego
rodzaju nakrętek plastikowych nawiązując współpracę z fundacją „Zdążyć z pomocą”.
„Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska” - w akcji uczestniczyliśmy we
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Cięcinie. Zebrane zostały koce, karmy dla
psów

i

kotów

ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żywcu.
ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy plastyczne:
XXVI Międzynarodowy Konkurs
zorganizowany przez

Plastyczny

„Mieszkam w Beskidach”

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej - wyróżnienia

otrzymali: Martyna Szczotka, Magdalena Kupczak, Daniel Faber, Magdalena
Pieczarka, Julia Ślezińska, Wiktoria Kupczak, Weronika Drewniak, Alicja Biegun,
II miejsce Magdalena Czulak.
„Tradycje Bożonarodzeniowe Mojej Małej Ojczyzny” zorganizowany przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu oraz Pedagogiczną Wojewódzką
Bibliotekę Filia w Żywcu - wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Kupczak, Weronika
Drewniak.
XIX PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ im. Małgorzaty Papiurek
zorganizowany przez Akcję Katolicką; III miejsce.

Przedszkolny wernisaż prac plastycznych pt. „Polska jest najpiękniejsza” - dzieci
z wszystkich grup zilustrowały miasta, regiony i zabytki Polski wykonując piękną pracę
plastyczną, otrzymując dyplomy, podziękowania i nagrody.
„I Olimpiada Przedszkolaków” - olimpiada sportowa, polegająca na rywalizowaniu
w różnych konkurencjach zorganizowana przez klub sportowy „Futsal” oraz Ośrodek
Promocji Gminy w Węgierskiej Górce. Każda placówka otrzymała puchar za udział i
dyplom, a mali sportowcy pamiątkowy medal.

