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Bal karnawałowy postaci 

z bajek 

  

Kącik rodzica – Rodzinna 

ekologia 

Miesięcznik Przedszkolaka 

relacjonuje najnowsze 

wydarzenia przedszkolne 

z życia dzieci 

z Pokrzywnicy i Łężec 
 

Figielek 
W tym numerze: 

Przedszkolne wieści – 

 Bal karnawałowy,  

 Turniej sportowy “Lubimy się 

bawić” – z patriotyzmem w tle,  

 Miłe spotkanie ze śmieciarką,  

 Każdy przedszkolak Ci powie... 

 Walentynki w przedszkolu 

Zadania dla Przedszkolaka 

Bal  karnawałowy dla przedszkolaków  to często długo 

wyczekiwana impreza. Jest dla dzieci atrakcją, która 

dostarcza im wielu przeżyć. Dlatego 24.01.2019r. 

w Przedszkolu w Pokrzywnicy oraz 14.02.2019r. 

w Przedszkolu w Łężcach odbył się Bal Karnawałowy 

Postaci z bajek. 

Już od samego rana w przedszkolnej sali można było 

spotkać dziewczynki przebrane za wróżki, księżniczki, 

myszki Minnie, pszczółkę Maję oraz kowbojkę. Chłopców 

można było zobaczyć przede wszystkim w strojach 

piratów, policjantów, strażaków, żołnierzy, spidermenów.  

Bal rozpoczął się od prezentacji strojów, następnie przy 

rytmach wesołej i skocznej muzyki rozpoczęły się tańce 

przeplatane konkursami i licznymi zabawami. Po długiej 

zabawie na dzieci czekał słodki poczęstunek. Rodzicom 

dziękujemy za przygotowanie pięknych i oryginalnych 

strojów, a wszystkim przedszkolakom za wspaniałą 

zabawę. 
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Dzień Chłopca w Publcznym Przedszkolu 

w Pokrzywnicy oraz oddziale przedszkolnym 

w Łężcach upłynął nam w iłej i radosnej 

atmosferze. Z racji święta, wszyscy chłopcy byli 

dzisiaj wyróżnieni, dziewczynki złożyły 

chłopcom najlepsze życzenia, zaśpiewały i 

zatańczyły. Każdy chłopczyk otrzymał medal 

oraz słodki upominek. Uśmiechy na twarzach 

chłopców były wyrazem radości i zadowolenia. 

Uroczystość 

w doskonały sposób posłużyła dalszemu 

poznaniu 

i zintegrowaniu całej grupy. 
 

Turniej sportowy “Lubimy 

się bawić” – z patriotyzmem 

w tle 
 

“Sukces to suma 

niewielkiego 

wysiłku 

powtarzanego z dnia 

na dzień.” 

Dnia 27 lutego 2019r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy wzięły 

udział w międzyprzedszkolnych zawodach sportowych w Reńskiej Wsi. Nasi wychowankowie 

ubrani w biało - czerwone stroje zmierzyli się z rówieśnikami z Poborszowa, Większyc, Reńskiej 

Wsi oraz Długomiłowic w kilku konkurencjach. Podczas nich musiały wykazać się zarówno siłą, 

szybkością, zwinnością, umiejętnością trafiania do celu, jak i pomysłowością oraz współpracą. 

Organizatorzy przedstawili program i regulamin spotkania, przypomnieli o zasadach 

bezpiecznego zachowania się na terenie sali gimnastycznej oraz przeprowadzili konkurencje 

sportowe. Dzieci głośnym dopingiem zagrzewały do walki swoje drużyny. 

Podczas całej imprezy panowała gorąca, sportowa atmosfera, jak na prawdziwych igrzyskach. 

Zawody zakończyły się remisem, wręczono dyplomy i medale dla wszystkich dzieci za 

prawdziwe zaangażowanie, poświęcenie i ducha walki. Bardzo dziękujemy Organizatorowi za 

zaproszenie na Turniej i serdecznie gratulujemy naszym Małym Sportowcom. 
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Miłe spotkanie ze śmieciarką 

 
Dnia 20 lutego 2019 roku, korzystając z pięknej pogody 

przedszkolaki wybrały się na spacer po najbliższej okolicy. 

Przechadzając się ulicami wsi natrafiliśmy na śmieciarkę. Okazała się 

ona  nie lada atrakcją. Wszystkie dzieci z zaciekawieniem przyglądały 

się procesowi odbioru śmieci. Poznały również znaczenie kolorów 

koszy na odpady i dowiedziały się dlaczego segregacja śmieci jest tak 

ważna. Przedszkolaki mogły zaobserwować, jak ciężką pracę wykonują panowie, jeżdżący 

takim samochodem...są silni, odważni i...niczego się nie boją... - i dlatego dostali na koniec 

WIELKIE BRAWA!!! 

Spotkanie to stało się kolejną okazją do propagowania świadomości ekologicznej oraz 

segregacji odpadów komunalnych wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Przy 

okazji przypominamy, iż w naszej placówce wciąż trwa zbiórka surowców takich jak: 

makulatura, puszki aluminiowe, baterie, tworzywa sztuczne (np.: nakrętki) w ramach 

konkursu SEGREGUJ.PL organizowanego przez Związek Międzygminny "Czysty Region". 
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Każdy przedszkolak Ci powie, że sport 

to samo zdrowie! 
 

W przedszkolu ruch jest czymś naturalnym, dzieci w tym wieku nie trzeba namawiać do 

zabawy, skakania i biegania. Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu mają 

szczególne znaczenie, ponieważ związane są z wszechstronnym rozwojem dziecka. 

W naszym Przedszkolu Promującym Zdrowie gimnastyka nigdy nie jest nudna i wszystkie dzieci 

bardzo chętnie biorą w niej udział. Podczas zajęć ruchowych ćwiczymy nie tylko współpracę 

między sobą i poznajemy zasady gry zespołowej, ale przede wszystkim rozwijamy motorykę dużą, 

czyli ogólną sprawność ruchową dzieci. Nasi milusińscy chętnie biegają, skaczą, pokonują tory 

przeszkód, turlają się i czworakują. 

Zachęcamy do ćwiczenia z dziećmi na spacerze lub podczas weekendowych porządków. 

W końcu każdy z nas, dorosłych, ma w sobie coś z dziecka, a nasze przedszkolaki na pewno będą 

zachwycone, kiedy tata przeskoczy kałużę, a mama, niczym baletnica, przemaszeruje po 

krawężniku. 



 

 

Figielek Numer 6/2018-2019 

6 

 

 

 

 Walentynki w przedszkolu 
 

Walentynki już na dobre zadomowiły się w naszej polskiej kulturze. Dzień ten, to świetna 

okazja do zachęcania dzieci, aby okazywały uczucia kolegom, koleżankom, rodzicom i bliskim. 14 

lutego w naszym przedszkolu realizowaliśmy zajęcia na temat miłości, przyjaźni i wzajemnego 

szacunku. Przedszkolaki uczestniczyły 

w tematycznych zabawach dydaktycznych, 

ruchowych oraz plastycznych. Radosnej atmosferze 

towarzyszyły walentynkowe akcenty w formie 

czerwonych serduszek. Przedszkolaki postanowiły 

złożyć walentynkowe życzenia również wszystkim 

uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji, których 

obdarowały słodkościami oraz serduszkami. Tego 

dnia strzała amora trafiła w każdego. Pani 

w godzinach popołudniowych otworzyła 

walentynkową skrzynkę na listy. Każdy w 

przedszkolu otrzymał miłą kartkę - niespodziankę.  
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Ważne! 

 

Rodzinna ekologia 

Radio, telewizja, prasa – w mediach nieustannie przewijają się 

informacje o ekologii. I nic w tym dziwnego – ekologiczny styl 

życia jest zdrowy i... modny! Chcecie zostać ekorodziną?  Oto 

6 prostych kroków do sukcesu: 

1. Natura przede wszystkim! - Zapomnijcie 

o przetworzonej żywności, naszpikowanej 

konserwantami, barwnikami, hormonami czy nawozami 

sztucznymi. Najzdrowsze i najsmaczniejsze są produkty 

z upraw czy hodowli z certyfikatem. Używajcie 

papierowych lub płóciennych toreb albo reklamówek 

biodegradowalnych. 

2. Segregacja śmieci - To nie tylko ekologiczne, ale 

i ekonomiczne! Dlatego stawiajcie na recykling 

i segregujcie śmieci, osobno wyrzucając papier, osobno 

plastik i osobno szkło. Dobrze, by dodatkowo oddzielać 

puszki i odpadki organiczne. Uwaga na 

przeterminowane leki – je najlepiej odnieść do apteki, 

gdzie powinny znajdować się specjalnie dedykowane 

pojemniki do utylizacji lekarstw. Podobnie sprawa ma 

się ze starymi urządzeniami elektrycznymi – odnoście je 

do punktów skupu. 

3. Baterii nie wyrzucaj do kosza - Zużyte baterie należy 

wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników. 

Dlaczego? Bo tak jak wszystkie śmieci ulegają 

rozkładowi i mogą przedostać się na przykład do gleby 

powodując jej zanieczyszczenie. Pojemniki na zużyte 

baterie powinniście znaleźć między innymi w sklepach 

z artykułami RTV, dużych marketach oraz w naszym 

przedszkolu! 

4. Oszczędzaj energię i wodę - A naprawdę jest na czym 

zaoszczędzić! Jak? Na przykład, kupując 

energooszczędne żarówki, wyłączając nieużywanie 

sprzęty (TV, komputer). Nie zostawiajcie ich w trybie 

czuwania i zakręcajcie wodę podczas mycia zębów. Są 

to proste i oczywiste czynności, ale często o nich 

zapominamy! 

“Natura zawsze jest zdolna 

dać dużo tym, którzy pragną 

ją zrozumieć.” 

  Zofia Gerlach 

Palenie śmieci szkodzi 

nie tylko środowisku, 

ale także zdrowiu 

naszym najbliższym! 

Ponadto spalanie śmieci 

daje złudne 

oszczędności. Płacimy 

za zdrowie w 

późniejszym czasie. 

Spalanie śmieci 

powoduje choroby 

górnych dróg 

oddechowych, stmy, 

alergie a nawet 

nowotwory! 
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https://mamotoja.pl/ekorodzina-jak-zostac-ekologiczna-rodzina,czas-wolny-

artykul,14482,r1p1.html 

5. Troska o przyrodę - W lodówce zostały Wam resztki 

(nie zepsute, ale których już nie będziecie jeść)? 

Dokarmiajcie zwierzęta – choćby ptaki w parkach, które 

(zwłaszcza jesienią i zimą) mogą mieć problemy ze 

znalezieniem pożywienia czy koty na podwórku. 

Dbajcie też o środowisko – żadnego deptania trawników, 

by przejść na skróty czy zrywania kwiatów z klombów 

6. Modna ekorodzina - Coraz więcej firm odzieżowych 

też stawia na eko. Jeśli więc do wybory macie ubrania z 

naturalnej bawełny lub tworzyw sztucznych, wybór 

powinien być oczywisty, prawda? Taka garderoba jest 

nie tylko zgodna z najnowszymi trendami, ale i dba 

o skórę, ponieważ naturalne tkaniny nie alergizują, 

a alergia to jedne z najbardziej uciążliwych chorób 

cywilizacyjnych. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Publiczne 

Przedszkole 

w Pokrzywnicy 

ul. Szkolna 14a 

47-208 Pokrzywnica  

http://zsppokrzywnica.pl/ 

+48 77 4820147 

Dla Starszaka: 

Pokoloruj pojemniki odpowiednim 

kolorem 

 

Figielek 

Numer 1/2018-2019 

Dla Maluszka:  

Otocz pętlą wszystkie śmieci. 

 

 

 

 

Zadania 

dla 

przedszkolaka 

http://zsppokrzywnica.pl/

