
II semestr 

organizowanie imprez, uroczystości, spotkań, wydarzeń: 

 

„Pochód z Marzanną”- dzieci symbolicznie pożegnały zimę i powitały wiosnę.  

Sprzątanie otoczenia naszego przedszkola z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.  

Cykl spotkań pt. „Święty Jan Paweł II - wielki Polak”- w odnowionej sali 

konferencyjnej w zabytkowej plebanii przy kościele Świętej Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Cięcinie, odbył się dla wszystkich grup starszaków seans filmowy. 

Dla każdego była to niezwykła lekcja historii, którą upamiętniliśmy artykułem w 

gazetce parafialnej. 

Warsztaty cukiernicze pt. „Wielkanocne babeczki”, „Pieczemy gofry”, „Kręcimy watę 

cukrową”, w trakcie których dzieci obserwowały pokaz ręcznego tworzenia słodyczy. 

Samodzielnie wykonywały i degustowały wiosenne kanapki, soki warzywno-owocowe, 

lody z dodatkiem owoców sezonowych oraz zajęcia kulinarne w Klubie Seniora  

w Węgierskiej Górce , gdzie przedszkolaki wyrabiały i wałkowały ciasto, wycinały 

różne kształty ciasteczek.  

18 kwietnia „Uroczyste śniadanie wielkanocne” - tradycyjnie, jak co roku, odbyło się 

dla wszystkich grup przedszkolnych. 

„Zabawy z wielkanocnym zajączkiem” - wyruszyliśmy tropem wskazówek na 

poszukiwania ukrytego kosza pełnego słodkości, rozwiązując po drodze zagadki i 

rebusy. 

 „Dzień Mamy” - przedszkolaki z wszystkich grup przygotowały występy artystyczne, 

które zostały zaprezentowane podczas zajęć otwartych, uroczystości na terenie 

przedszkola oraz w Bibliotece Publicznej w Cięcinie i piknikach rodzinnych  

w gospodarstwie agroturystycznym państwa Pawlus w Bystrej. 

„Dzień Dziecka” - w tym roku obchodziliśmy w następujący sposób: wychowawczyni 

najmłodszej grupy Natalia Adamczyk prowadziła dyskotekę dla dzieci  

z całego przedszkola, a następnie w poszczególnych salach odbyły się liczne konkursy, 

quizy, zabawy muzyczno-taneczne, zawody sportowe, gry zręcznościowe, puszczanie 

małych i dużych baniek mydlanych zorganizowane przez nauczycieli z wszystkich 

grup.   

„Kwadrans na bajkę” - cykliczne spotkania, na których rodzice z wszystkich grup 

wiekowych czytali dzieciom bajki.  



„Spotkanie ze strażakami z OSP Cięcina” - z  ogromnym zainteresowaniem wszyscy 

zebrani słuchali o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka. Jak zawsze, największe 

wrażenie wywarł na dzieciach wóz strażacki oraz jego wyposażenie.  

Wycieczki autokarowe do „Chlebowej Chaty” w Górkach Małych, Ogrodów Kapiasa  

w Goczałkowicach – Zdrój. 

„Zakończenie roku przedszkolnego i pożegnanie starszaków” - rozdanie dyplomów, 

nagród książkowych,  podziękowań dla Rodziców i Przyjaciół Przedszkola. 

Sprawozdanie z działalności przedszkola zostało zamieszczone w gazecie lokalnej 

„Nowiny z Gminy”, a artykuł pt. „Przedszkolaki poznają życie Świętego Jana Pawła II” 

w  gazetce parafialnej. 

 

systematyczny udział w zajęciach w Bibliotece Publicznej w Cięcinie: 

 

„Samorządowcy z Gminy Węgierska Górka czytają bajkę dla przedszkolaków”,  

„Poznajemy bibliotekę”,  

„Pierwszy dzień wiosny”,  

„Zawody”,  

„Poznajemy barwy i symbole narodowe”,  

„Wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy”,  

„Dzień Mamy”.  

 

oglądanie spektakli w wykonaniu aktorów teatrów krakowskich Eden i Skrzat: 

 

„Arka Noego”, 

„Złote dukaty”. 

oglądanie przedstawień: 

 

„Nadeszła wiosna” - mogliśmy oglądać swoich starszych kolegów i koleżanki z 

klasy 1. 

„Zaczarowany świat bajek z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy KLANZA” -  

w wykonaniu Kingi i Zosi, uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie pod 

kierunkiem pani Patrycji Klimy, w którym w atrakcyjny sposób opowiedziały historię 

dziecka, któremu wypadały mleczne ząbki. 

 



aktywy udział w ogólnopolskich akcjach, projektach i programach 

edukacyjnych: 

 

„ARCHI-PRZYGODY” - Program z zakresu edukacji architektonicznej, 

przygotowany przez  Narodowe Centrum Kultury, pod patronatem Stowarzyszenia 

Architektów Polskich rozwijający kreatywność, umiejętność analizy i konstrukcji. 

„Akademia Dobrych Manier” - Akcja edukacyjna organizowana przez Disney Polska, 

pod patronatem Fundacji A.R.T., promująca zasady savoir-vivre, wzajemną życzliwość  

i kulturę osobistą wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 

„Moje bezpieczeństwo w moich rękach – pierwsza pomoc i bezpieczeństwo na 

drodze” - Projekt  organizowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A., podczas którego 

odbyły się szkolenia, prelekcje dotyczące pierwszej pomocy z udziałem policjantów 

oraz Piknik „Dzień Bezpiecznej Rodziny”.  

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” - IX edycja ogólnopolskiego 

Programu ekologicznego dla przedszkoli, podczas którego dzieci wypełniały zadania, 

tworzyły prace na konkurs plastyczno-techniczny pt. „Drugie życie rzeczy-zrób to sam” 

oraz uczestniczyły  

w spotkaniu podsumowującym jego realizację. 

 

ogólnopolskie konkursy plastyczne: 

 

„Laurka dla Mamy i Taty” zorganizowany przez Przedszkole Niepubliczne Koralik  

w Lublinie - dyplom otrzymała: Martyna Szczotka. 

 „Moja rodzina” zorganizowany przez Przedszkole Niepubliczne "Galaktyka 

Dzieci''  

w Krakowie - wyróżnienie otrzymała: Martyna Szczotka. 

„Portret mojej Mamy” zorganizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 17 w 

Jaworznie  

- wyróżnienie otrzymała: Milena Leszczawska. 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe 

im. Jana Pawła II w Lubaniu - wyróżnienie otrzymała: Magdalena Kupczak. 

„Majowa łąka” zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe 

„Truskawkowe Pole” w Warszawie - wyróżnienie otrzymała: Magdalena Kupczak. 

„Drzewo i drewno w gospodarce kraju oraz życiu człowieka” zorganizowany przez 



Nadleśnictwo Węgierska Górka - wyróżnienia otrzymali: Weronika Drewniak, Julia 

Gawlińska, Julia Ślezińska, Magdalena Pieczarka, Alicja Biegun, Magdalena Czulak, 

Krystyna Kupczak, Marta Pawełczyk. 

„Bezpieczeństwo w moich rękach” zorganizowany przez Żywiec Zdrój S.A. - II 

miejsce otrzymała grupa VII. 

 „Drugie życie rzeczy-zrób to sam” w ramach ekologicznego Programu edukacyjnego 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”; dyplom otrzymały wszystkie grupy przedszkolne.  

 

 

konkurs wokalny: 

 

"One Voice" Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej dla Dzieci i Młodzieży 

zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Obrońców Węgierskiej Górki  

w Węgierskiej Górce oraz BLACKBIRD Centrum Języków Obcych i Edukacji - II 

miejsce otrzymały: Julia Gawlińska, Julia Ślezińska, Emilia Czech, Judyta Bizoń. 

 



 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI NA TERENIE GMINY I POZA NIĄ  

ORAZ ŚRODOWISKIEM LOKALNYM: 

 

Publiczna Biblioteka w Cięcinie - w celu kontynuowania akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” oraz cyklu zajęć bibliotecznych, mających na celu rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych u dzieci. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie - wspólne zabawy na świetlicy, udział  

w działaniach edukacyjnych nauczycieli: teatrzykach, zajęciach pokazowych, akcjach 

charytatywnych. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - w celu diagnozy i zaleceń do pracy z 

dziećmi  

z deficytami rozwojowymi.   

Specjaliści w ramach realizacji projektu unijnego (psycholog, logopeda, nauczyciel 

gimnastyki korekcyjnej). 

Nadleśnictwo Węgierska Górka - udział w organizowanych konkursach, 

pogadankach, wycieczkach, zajęciach edukacyjnych organizowanych przez 

nadleśnictwo. 

Policja Powiatowa - w ramach  realizacji  tematu "Bezpieczna droga do przedszkola". 

Pielęgniarka szkolna - w ramach realizowanej tematyki n/t dbania o higienę osobistą, 

prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Figloraj „Wesołe Groniki w Cięcinie - sala zabaw. 

Aktorzy z Teatru Eden, Skrzat - przedstawienia teatralne. 

Związek Harcerstwa Polskiego w Cięcinie - zaprezentowanie podczas występu 

artystycznego dla dzieci z klas 1-3 klas piosenki „Harcerskie ideały” na oraz nauka 

pląsów.  

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej - przygotowanie dzieci do konkursu 

plastycznego „Mieszkam w Beskidach”. 

Fundacja „Zdążyć z pomocą”- w ramach akcji charytatywnej „Zakrętki dla 

Krystianka”. 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żywcu - w ramach akcji charytatywnej 

„Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska” zbiórki karmy i koców. 

Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górce - dostarczanie materiałów do 

kwartalnika „Nowiny z Gminy”, oglądanie ciekawych wystaw artystycznych, udział  



w konkursach, akcjach, zawodach sportowych, galeriach itp. organizowanych przez 

OPG. 

Gospodarstwa agroturystyczne państwa Pawlus w Cięcinie i Bystrej. 

 


