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Dzieciństwo, to taki okres w życiu, w którym wszystko jest ciekawe. Jest to czas  

w którym można właściwie ukształtować postawę małego człowieka. Już od najwcześniejszych 

lat należy rozpocząć kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Dziecko 

w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym 

środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. Jest gotowe do jej poznawania  

i jej ochrony. Należy dostarczać dziecku możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny  

i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Dziecko powinno obserwować, badać, 

eksperymentować. Dzięki temu stosunek dziecka do obiektów przyrodniczych ekosystemów 

stanie się bardziej osobisty. 

W Publicznym Przedszkolu nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim 

również nie zabrakło działań związanych z przyrodą, dzięki czemu dzieci doświadczały, 

poznawały i rozbudzały swoje zainteresowania otoczeniem. 

  

 

 

 



Corocznie w naszym przedszkolu we wrześniu odbywa się Święto Pieczonego 

Ziemniaka. Podczas spotkania dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji. Chłopcy chętnie brali 

udział w konkurencjach sportowych z piłką, prowadzonych przez Akademię Krecika  

a dziewczynki w malowaniu twarzy. Nie zabrakło również przygotowanych przez nauczycielki 

konkurencji z wykorzystaniem ziemniaków. Było wiele atrakcji na powietrzu między innymi: 

przejażdżka kucykiem, puszczanie baniek mydlanych, chodzenie 

 na szczudłach, wspólne śpiewanie przy ognisku. Uwieńczeniem spotkania była degustacja 

ziemniaków  oraz kiełbasek pieczonych w ognisku. 

               

   

 

W październiku w Parku 600 – lecia przy Alejach Solidarności w Ostrowie 

Wielkopolskim już po raz kolejny odbyły się obchody „Święta Drzewa”. Główną ideą tego 

wydarzenia jest promowanie sadzenia drzew przez mieszkańców naszego miasta począwszy  

od ostrowskiego przedszkolaka po seniora. Nasi wychowankowie spisali się na medal, nie tylko 

podczas sadzenia drzewa, ale także włączyli się do organizowanych podczas święta akcji 

zbiórki karmy i nakrętek. W tym dniu przedszkolaki mogły również skorzystać  z zabaw i gier 

na świeżym powietrzu. 

 



 

Również w październiku czekała na  dzieci z naszego przedszkola nie lada atrakcja. Przedszkolaki 

wyruszyły na zwiedzanie miasta kolejką turystyczną, która dotarła do ośrodka rekreacyjno- sportowego 

Piaski – Szczygliczka. Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę, dzieci mogły swobodnie pobawić  

się na placu zabaw.  

 



       

 

 

Chęć dobrej zabawy na świeżym powietrzu oraz wspólna zabawa dzieci z grupy „Jagódek”  

i „Wiewiórek” były głównym powodem spotkania się przedszkolaków na placu przedszkolnym. 

Starszacy mieli okazję  wziąć udział w zabawach ruchowych połączonych z działaniami 

matematycznymi. Wiele radości sprawiło dzieciom poszukiwanie ukrytych na placu zabaw kopert  

z zadaniami do wykonania. Trzeba było m.in. rozwiązać zagadki przyrodnicze oraz wykonać zadania 

matematyczne: policzyć ile kasztanów należy włożyć do koszyka, przeliczyć krokami odległość  

do Krasnala Hałabały, policzyć drzewa w ogrodzie, ułożyć figury geometryczne z kasztanów, zebrać 

bukiet z liści o określonej liczbie itp. Dzieci mogły również w ciepły jesienny poranek października 

cieszyć się wspólną zabawą z kolorową chustą Klanzy 

             

 



  

             

 

 

„Nad Ostrowem słońce świeci – mieszkańcy nie palą śmieci”  to hasło XII Konkursu Ekologicznego 

organizowanego przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie 

Wielkopolskim pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beaty 

Klimek. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w  październiku w Ostrowskim Centrum Kultury.  

  

                        



W listopadzie najmłodszą grupę "Krasnoludków" odwiedził nietypowy gość-ornitolog. Podczas 

spotkania Pan Paweł opowiedział dzieciom wiele ciekawostek o ptakach w oparciu o swoją autorską 

animację przyrodniczą pt. „Ptaki przy karmnikach”.  Z wielkim zaangażowaniem pokazywał zdjęcia 

ptaków z różnych środowisk, scharakteryzował wybrane gatunki. Dzieci miały możliwość zobaczyć 

karmniki i lornetkę z której Pan Paweł obserwuje przyrodę i ptaki. Niesamowite spotkanie przyrodnicze 

dostarczyło przedszkolakom wielu wrażeń.  

 

        

 

 

Luty to czas eksperymentów, gdyż grupę ,,Jagódek'', ,,Wiewiórek'' oraz ,,Jeżyków'' odwiedziła 

nauczycielka z ostrowskiej szkoły wraz z uczennicami. Dzieci brały udział w warsztatach naukowych pt. 

,,Eksperymentujemy- poznajemy właściwości wody''. Uczennice klasy 7 przygotowały szereg 

doświadczeń związanych z wodą. Dzieci pracowały w 4-5 osobowych zespołach, instruowane przez 

uczniów samodzielnie wykonywały doświadczenia. Zajęcia wzbudziły w przedszkolakach wiele 

pozytywnych emocji. Szczególnie interesujące dla przedszkolaków okazały się doświadczenia: gaszenie 

świec dwutlenkiem węgla, nieprzemakalny materiał, nadmuchiwanie balonika dwutlenkiem węgla, 



odwracające się strzałki, odkryły właściwości wody oraz kwasu spożywczego, mogły zrobić własny 

wulkan oraz obejrzeć przez lupę to co nie widać ,,gołym'' okiem. Doświadczenia sprawiły dużo radości 

oraz pokazały fascynujące rzeczy, które pobudzały dzieci do wyciągania wniosków z wykonanych 

doświadczeń.  

                

         

 

 

W marcu w naszym przedszkolu odbyły się dla wszystkich dzieci warsztaty edukacyjne pt. 

„FASCYNUJĄCY ŚWIAT MRÓWEK" prowadzone przez pszczelarza z Pasieki Boża Iskierka. Podczas 

spotkania pszczelarz pomógł dzieciom w odkrywaniu fascynującego królestwa tajemniczych owadów, 

jakimi są mrówki. Na warsztatach edukacyjnych dzieci poznały zwyczaje mrówek, szczegóły ich życia, 

budowę i strukturę mrowiska, zobaczyły prawdziwą królową mrówek, dowiedziały się, że kolor 

odwłoka mrówki zmienia się w zależności od tego, co mrówka zje, a także oglądały świat mrówczymi 

oczami. Spróbowały również miodu spadziowego i dostały na pamiątkę drobne upominki, a na koniec 

wykonywały same atrapy mrowiska. Był to dla dzieci dzień pełen atrakcji. 



                

    

 



21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły do przedszkola 

ubrane na zielono. Przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  

w naszym  Przedszkolu  zaczęły  się już kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja 

przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną.  

W salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.  Dzieci  podlewały   wiosenne  kwiaty – żonkile, hiacynty 

i  cebule, 

których  wyrastał  szczypiorek.  Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych   

zwiastunów  wiosny. Po śniadanku wszystkie grupy obejrzały wiosenne przedstawienie , przygotowane 

przez dzieci z grupy Wiewiórek. Dzieci rozwiązywały także zagadki, śpiewały  piosenki zachęcające 

"Zimę" do odejścia. Następnie wszyscy ze swoimi paniami i Marzannami na czele, wesołym korowodem 

wyruszyli pożegnać zimę.  

 

 

        

 



      

  

 

W kwietniu w jednym z ostrowskich przedszkoli odbył się konkurs „Wiosna na wybiegu” . Celem 

konkursu  było uwrażliwienie dzieci na piękno wiosennej przyrody. Nasze przedszkole w konkursie 

reprezentowała dziewczynka z grupy „Wiewiórek”. Wszystkie dzieci miały w tym dniu okazję 

zadebiutować w roli modelek podczas pokazu wiosennej mody i poczuć się jak gwiazdy pokazu mody. 

Niewątpliwie  wszystkie dzieci tak się poczuły. 

 



                        

 

 

W czwartek  2 maja o godz. 12:00 w Parku Północnym dzieci wraz z Rodzicami i opiekunami naszego 

przedszkola  spotkali  się, aby  posadzić drzewka w ramach akcji „Drzewa dla zielonej i zdrowej Europy” 

z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spotkanie uświetniła obecność Pani 

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i głównych przedstawicieli zarządu naszego miasta. 

Posadzono 15. drzewek wiśniowych, które stworzyły wspaniałą aleję. Za wielkie zaangażowanie w 

pracę, zarówno dzieci jak i dorośli otrzymali z rąk Pani Prezydent zdrowe jabłuszka oraz flagi Polski i 

Unii Europejskiej. 

 

  

 



   

 

W czerwcu nasze najmłodsze przedszkolaki wyruszyły na wycieczkę autokarową do Agro-Spa Chynowa. 

Wycieczka miała charakter edukacyjno-rekreacyjny. „Orzeszki” i „Krasnoludki”  miały możliwość 

przejażdżki bryczką po najbliższej okolicy, zwiedziły wraz z przewodnikiem pobliskie gospodarstwo 

wiejskie oraz chętnie uczestniczyły w różnorakich zabawach plastycznych i ruchowych, które 

poprowadziły panie animatorki. Kiedy w brzuszkach zrobiło się pusto dzieci z wielkim apetytem zjadły 

kiełbaski z ogniska, przy których była chwila na odpoczynek. Uwieńczeniem spotkania były swobodne 

gry i zabawy na placu zabaw. 

 



  

 

 

 

 

    

Starsze przedszkolaki wybrały się  na wycieczkę do Rezerwatu Archeologicznego na 

Zawodziu. Po kaliskim Grodzie Piastów oprowadzali nas przemili przewodnicy, którzy 

zabrali dzieci do miejsc i domów z dawnych czasów,. Dzieci obejrzały m.in. : dwupoziomową 

wieżę obronną, kamienny kurhan, wały skrzyniowe, osiemnastowieczną chatę, niespodzianką 

dla dzieci okazała się bitwa z użyciem tarcz i mieczy dostępnych na miejscu. Dzieci świetnie 



wcieliły się w rycerzy z tamtych czasów. W rezerwacie prowadzony jest także chów zwierząt 

gospodarskich takich jak: owce wrzosówki, świniodziki, kozy. Miłym zakończeniem było 

wspólne ognisko. To była bardzo cenna i niezwykle interesująca lekcja :) 
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