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14.02.2012 w Szkole Podstawowej w Radoszycach  odbył się 

bal karnawałowy dla dzieci uczęszczających do Samorządowego 

Przedszkola w Radoszycach. Karnawał to czas organizowania 

balów .Dzieci bardzo chętnie wcielają się w ulubione postacie 

bajkowe. 

W tym dniu przedszkolaki przebierały się za swoich ulubionych 

bohaterów bajek, oraz postacie ,które szczególnie je fascynują. 

Wśród dziewczynek dominowały księżniczki, wróżki, królowe. 

Chłopcy zmienili  się w rycerzy , Spidermenów , Batmanów, piratów 

i wiele innych postaci których nie sposób wymienić. Wszystkie dzieci 

z ochotą brały udział w zabawach i konkursach. Odbyła się 

prezentacja strojów. Słodki poczęstunek zakończył zabawę,             

a roześmiane twarze przedszkolaków, świadczyły o tym, że bal 

wszystkim się podobał. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy 

do naszego przedszkola, dzieląc się wrażeniami z balu. 

 

 



 



 

 

Dnia 07.02.2012 gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów ze 

studia artystycznego „Kama” z Białegostoku z przedstawieniem 

„Wróżka Malwinka i jej przygód kilka”. 

Bohaterka przedstawienia Wróżka Malwinka bardzo pragnęła 

pomagać innym. Pewnego dnia spotkała głodnego  zielnego 

robaczka, któremu podarowała jabłko tym samym spełniając dobry 

uczynek. Napotkanemu malarzowi pomogła w odnalezieniu weny 

twórczej ofiarując mu bukiet  kwiatów ,które zerwała w lesie. 

Odpowiednią aurę  i miejsce do pracy znalazła również dla 

rzeźbiarza ,który serdecznie jej podziękował. Krawcowi podarowała  

piękny czarodziejski materiał, z którego postanowił uszyć coś dla 

swojej żony. 

Wszyscy, którym pomagała odwdzięczyli się  naprawiając jej 

połamane skrzydełka. Wróżka  Malwinka  udowodniła, że warto 

pomagać innym. 



 

 



 

 

Obchody Powitania Wiosny 

poprzedził konkurs plastyczny pt. 

„Portret Pani Wiosny”  

zorganizowany przez grupę III-              

z wychowawczynią panią Elżbietą 

Popiel. Wszystkie grupy przystąpiły do konkursu.   

Zgodnie ze staropolskim 

zwyczajem  przedszkolaki  

wraz ze swoimi paniami            

i panią dyrektor udały się 

do pobliskiego strumyka, 

tam pożegnały zimową 

pannę Marzannę. Każda z grup zaprezentowała wiersz  i piosenkę               

o wiośnie.  



W drodze powrotnej dzieci niosły Zielony Gaik-SYMBOL 

WIOSNY. 

Po tak radosnym powitaniu  wiosna już nie będzie miała ochoty od 

nas odejść. 

21 marca 

pożegnaliśmy 

Zimę,a 

powitaliśmy 

Wiosnę. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

30 marca grupa II  o nazwie Krasnoludki wraz wychowawczynią 

panią Danutą Majchrzak  przygotowała przedstawienie pt. 

”Wieziemy wam kogucika”. Dzieci przebrane były za różnokolorowe 

pisanki ,wiosnę ,zajączki. Zaprezentowały wiersze i piosenki 

tematyce świątecznej. Przedszkolaki poznały tradycję polewania się 

wodą w drugi dzień świąt. Na czele świątecznego występu stanął 

kogucik z wozem drabiniastym. Poczuliśmy  prawdziwie świąteczną 

atmosferę. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 kwietnia  odwiedził nas nietypowy gość – prawdziwy 

artysta iluzji. Pan iluzjonista pokazywał dzieciom przeróżne 

sztuczki magiczne. Do swoich czarów iluzjonista zapraszał chętne 

dzieci, które pod jego okiem czarowały i …bardzo się temu dziwiły. 

Dzieci z zapartym tchem oglądały występy iluzjonisty. Pokazowi 

czarów i magicznych sztuczek towarzyszył śmiech, ciekawość, 

zaskoczenie i gromkie brawa. Spektakl iluzjonistyczny był świetną 

atrakcją, chwilą relaksu i doskonałą zabawą dla naszych 

przedszkolaków. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

18.04.2012 W tym roku 

uroczystość z okazji Dnia Ziemi 

przygotowała grupa III, wraz           

z wychowawczynią panią 

Elżbietą Popiel. 

Dzieci z wszystkich grup                    

z ogromnym zainteresowaniem 

słuchały pana leśniczego , który opowiadał o mieszkańcach lasu i ich 

zwyczajach . Wszyscy mogli zobaczyć i dotknąć rogów, jelenia, 

dowiedziały się też ,że łoś nie zrzuca swoich rogów. Pan 

opowiedział dlaczego szerszeń jest niebezpieczny. Poznały niektóre 

gatunki owadów żyjących w lesie, oraz dowiedziały się dlaczego są 

pożyteczne. Dotykały rogów dzika  dowiedziały się do czego one 

służą. Leśniczy pokazał wszystkim dzieciom w jaki sposób można 

obliczyć wiek drzewa. Dzieci nauczyły się, że ślady zwierząt to 

tropy. Przedszkolaki bardzo mile wspominają ten dzień. Niektóre   

w przyszłości chciałyby  opiekować się lasem i jego mieszkańcami. 



 

 

 

 



 

 

19 kwiecień  2012-Wycieczka do Zakładu Komunalnego. 

W tym dniu przedszkolaki zwiedziły teren oczyszczalni ścieków. 

Pan kierownik opowiedział nam o urządzeniach znajdujących się na 

terenie zakładu ,którym 

podczas wycieczki 

mogliśmy się przyjrzeć            

z bliska. 

 

 



 

26 kwietnia  wybraliśmy się  na wycieczkę do Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Radoszycach. Największe wrażenie  zrobiły na nas 

wozy strażackie ,które mogliśmy obejrzeć z bliska.   

Strażacy zaprezentowali nam swoje stroje, pokazali hełmy i maski 

gazowe, które wszyscy mogliśmy przymierzyć. Obejrzeliśmy  

wszystkie urządzenia i sprzęt, którym posługują się w swojej pracy  ; 

podczas gaszenia pożaru i ratowania poszkodowanych w 

wypadkach . Pan strażak  przypomniał numery alarmowe  Straży 

Pożarnej 998, 112. 

Dodatkową atrakcją było  trzymanie węża do lania wody . My w 

dowód wdzięczności za wspaniałą gościnę wręczyliśmy strażakom 

prace plastyczne wykonane przez nas specjalnie na tę okazję . 

Na koniec wycieczki zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie ,a gdy 

wracaliśmy do przedszkola strażacy na pożegnanie włączyli syrenę 

strażacką. 

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni udaliśmy się do naszego 

przedszkola –tam czekała na nas smaczna zupa. 





 



 

 

Dnia 18 maja do naszego przedszkola zawitał cyrk „Kaskada”. 

Dzieci z  ogromną niecierpliwością oczekiwały   na przyjazd gości. 

Clown Czesiek i Pani Natalia przenieśli nas w świat magii i czarów. 

Pani Natalia  przekładając kolorowe kwiaty przez srebrne rurki 

zmieniała ich kolor, wprowadzając nas w świat iluzji. Z białej 

doniczki został wyczarowany biały królik, który zachwycił 

wszystkie dzieci, one zaś  mogły go dotknąć i pogłaskać. Pani 

Natalia zaprezentowała pokazy żonglerki: obręczami małymi 

kołami, laskami, piłeczkami i maczugami. Ogromne zainteresowanie 

wzbudził występ psa dalmatyńczyka, który wykonywał przeskoki 

przez obręcze ,tańczył z clownem. Okazało się ze pies nazywa się 

tak samo jak nazwa cyrku- Kaskada. Wszystkie dzieci nagrodziły 

jego występ gromkimi brawami. Przedszkolaki również brały udział 

w konkursie kręcenia kółek hula hop. Do udziału w konkursie 

zostały zaproszone nasze panie, wszyscy dobrze sobie poradzili, za 

co otrzymali gromkie brawa .Występ cyrku dostarczył nam wiele 

miłych wrażeń –Dziękujemy za występ. 



 



 

 

„Kto się o nas troszczy najczulej patrzy na nas? 

Kto od złych przygód strzeże?  

Nasz kochana mama.  

Uczyła pierwszych  kroków, pierwszych  słów nas uczyła.  

Każdą łzę nam otarła mamusia nasza miła.  

Jak Ci się odwdzięczymy za wszystko droga mamo? 

 Będziemy się starali kochać Ciebie tak samo.” 

 

24 i 25 maja gościliśmy w przedszkolu nasze kochane Mamy. 

Dzieci z wszystkich grup przygotowały z tej okazji wiersze                      

i piosenki dziękując swoim ukochanym Mamom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat” 

Janusz Korczak 

 

W tym dniu uśmiech gościł na  twarzach  dzieci przez cały czas. Oby 

każdy dzień przynosił wam tyle radości .Wszystkim dzieciom 

pogodnego i beztroskiego dzieciństwa  z okazji ich święta życzą 

rodzice, wychowawcy ,pani dyrektor i wszyscy pracownicy 

przedszkola. A tak bawiły 

się przedszkolaki w dniu 

swojego święta…. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 czerwca 2012 r. grupa V Gumisie spotkała się na ognisku 

pożegnalnym. Dzieci piekły smaczne kiełbaski i miło spędziły czas 

na świeżym powietrzu  w towarzystwie Pani Dyrektor, 

wychowawczyni i rodziców. Spotkanie zakończyliśmy grupowym 

zdjęciem. Dziękujemy za ostatnie, ale jakże miłe chwile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

W tym roku udział w programie wzięła grupa IV i VI, dzieci bardzo 

chętnie uczestniczyły w zajęciach. 

Podczas zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat 

szkodliwości dymu tytoniowego, zaczęły zastanawiać się w jaki 

sposób można i trzeba zachowywać  się gdy  są  narażone na 

wdychanie  dymu.  

 

 



 

 

Hasłem przewodnim konkursu było: 

„Uczymy się z Eko- ludkem wtórnego wykorzystania odpadów” 

W konkursie  wzięły udział przedszkolak i z grupy V . 

-Patrycja W. Bartosz G. ,Julia J., Alan K., Dawid P., Jakub H. 

Spośród wszystkich prac  została wyróżniona praca Dawida .P. 

I ta  została wysłana  do siedziby Zespołu w Kielcach,  oraz wzięła 

udział w konkursie. 

 

 

 

 

 

 



Oto prace wykonane przez dzieci z grupy V 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grupa I KUBUSIA PUCHATKA 

Serdecznie dziękujemy rodzicom grupy I za pomoc w organizacji 

uroczystości przedszkolnych . 

Grupa II KRASNOLUDKI 

Wychowawca grupy składa podziękowania  

Mamom  Alicji L., Weroniki R. ,Amelki R, Mai B. 

Małgosi B.  Amelki L. ,Wiktora S. Bartka B. 

Grupa III STOKROTKI 

Wychowawca grupy dziękuje wszystkim rodzicom za  pomyślną 

współpracę w ciągu całego roku. 

Grupa IV –SŁONECZKA 

Wychowawca dziękuje wszystkim rodzicom za  zgodną współpracę 

przez cały rok. 



Grupa V Gumisie 

Wychowawca  składa podziękowania w imieniu wszystkich grup, 

mamie Dawidka G. za nieodpłatną możliwość skorzystania z 

urządzeń pneumatycznych   

Z okazji Dnia Dziecka. 

Serdecznie dziękuję mamom :Juli T. Dawidka G., 

Kubusia Cz. ,Piotrusia A. za upieczenie ciast i tortu na Dzień 

Mamy. 

Dziękuję mamom :Pawełka Z. , Julii T. za pomoc 

w zorganizowaniu wycieczki do Huty Szklanej. 

Dziękuję mamom  z trójki grupowej za okazaną pomoc  podczas 

organizowania uroczystości przedszkolnych, oraz wszystkim 

rodzicom za pomyślną współpracę przez cały rok.  

Dzieci i rodzice z grupy V dziękują Pani Dyrektor                                    

i  wychowawczyni za wspólną zabawę przy ognisku. 

Pani dyrektor deklaruje, że jesienne ognisko odbędzie się                             

z ulubionymi kiełbaskami Piotrusia A. 

Serdecznie dziękujemy panu Wiesiowi za rozpalenie ogniska . 



 

Grupa VI- Muchomorki 

Wychowawca  grupy VI dziękuje  wszystkim rodzicom za miłą                       

i zgodną współpracę  w czasie roku szkolnego 2011/2012. 

W imieniu naszej placówki oraz jej wychowanków wszystkim 

sponsorom wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc             

i życzliwość, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji 

życiowych przedsięwzięć . 

„Nie zawsze można świadczyć dobro całemu światu, ale całemu 

światu można okazywać dobroć.” 

                               Charles Rollin 


