
W Publicznym Przedszkolu w Cięcinie, jak zwykle dużo się dzieje…. 
 

     Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 w Przedszkolu w 

Cięcinie ruszyły Ogólnopolskie projekty, pogramy  i akcje: 

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – ogólnopolski projekt propagujący 

rozwój czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami. 

„Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody” – ogólnopolski 

projekt matematyczno-przyrodniczy, który jest odpowiedzią na jeden z 

tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN oraz odpowiedzią na 

poszukiwanie alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym. 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacyjny o tematyce 

ekologicznej, którego głównymi celami  są popularyzacja ochrony przyrody, zasad 

ekologii, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i ruchu oraz uczenia dzieci 

kreatywnego myślenia, samodzielności  

i podejmowania inicjatyw. 

„Akademia Aquafresh” – IX edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji 

Zdrowotnej, którego głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród 

przedszkolaków. Uczenie dzieci prawidłowego mycia zębów już od pierwszych lat 

życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej. 

„Problem z głowy” – Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej,  który jest 

odpowiedzią na wciąż aktualny problem. jakim jest wszawica w polskich szkołach 

i przedszkolach. Celem programu jest pomoc higienistkom oraz nauczycielom w 

przekazywaniu prawidłowych zasad profilaktycznych rodzicom i dzieciom. 

     Uczestniczymy również w akcjach charytatywnych: 

Zbierania plastikowych zakrętek dla Krystianka podopiecznego fundacji  

„Zdążyć z pomocą”. 



„Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska” w której udało nam się zebrać 

mnóstwo karmy, koców i rzeczy potrzebnych dla zwierząt podczas ich pobytu w 

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu. 

     W celu zapoznania dzieci z różnymi zawodami oraz współpracy ze 

środowiskiem lokalnym do przedszkola zapraszani są goście: Pan Leśniczy z 

Nadleśnictwa w Węgierskiej-Górce, Policjanci  

z Komendy Powiatowej w Żywcu, Pani Pielęgniarka , Pani Listonosz z Urzędu 

Pocztowego  

w Węgierskiej Górce oraz wielu innych. 

     Wśród wielu działań podejmowanych przez przedszkole są również takie, w 

których z wielkim zaangażowaniem bierzemy udział, czyli Olimpiada 

przedszkolna, ogromna potrzeba środowiska na tego typu imprezy stwarza nam 

możliwości do szerokiego prezentowania sprawności fizycznych przedszkolaków  

oraz umiejętności współpracy w drużynie, co odbierane jest z pozytywnym 

oddźwiękiem w środowisku. Są one receptą na nasz sukces. 

     W Przedszkolu odbył się również międzygrupowy konkurs plastyczno-

matematyczny pt. „Kolorowa jesień z figur geometrycznych”. W konkursie 

uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne. Dzieci z pomocą nauczycieli 

wykonały piękne prace plastyczne. Zostały nagrodzone upominkami oraz 

dyplomami, a galeria prac zawisła w holu przedszkola. 

     Z kolei 8 listopada z okazji Dnia Niepodległości , odbył się międzygrupowy 

przegląd pieśni patriotycznych pt. ”Dzień dla Ojczyzny”. Przedszkolaki ubrane w 

biało-czerwone stroje śpiewały pieśni patriotyczne i żołnierskie. Pani dyrektor 

wręczyła wszystkim grupom nagrody książkowe oraz dyplomy. Następnie całe  

przedszkole o godzinie 11:11 wspólnie odśpiewało wszystkie zwrotki  hymnu 

narodowego włączając się w akcję „Szkoła do hymnu”.  



Dzieci przedszkolne systematycznie biorą udział w wielu konkursach plastycznych 

organizowanych przez różne instytucje i placówki oświatowe z całej Polski. Są to 

konkursy doraźne, okolicznościowe, często wynikające z realizacji różnych 

projektów edukacyjnych.  

Miesiąc listopad i grudzień to miesiące w trakcie których rodzice dzieci 

uczęszczających do przedszkola mają możliwość obserwować swoje dziecko w 

ramach  tak zwanych „zajęć otwartych”. Mogą zobaczyć jaki ich dziecko 

funkcjonuje na tle reszty grupy rówieśniczej, poznać formy i metody pracy 

nauczyciela. W przedszkolu przekazywane są także na bieżąco wyniki obserwacji 

pedagogicznej dzieci. 

W nawiązaniu do tytułu mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach w Przedszkolu 

w Cięcinie znowu wiele będzie się działo……  
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