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Rok szkolny 2015/2016 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8 im. KRASNALA HAŁABAŁY 

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  

Kształtowanie umysłu młodego człowieka  należy do bardzo ważnych zadań 

wychowawczo-dydaktycznych. Dlatego w bieżącym roku szkolnym zgodnie           

z hasłem projektu Klubu Przedszkoli Krasnala Hałabały ćwiczyliśmy umysł poprzez 

układanie i rozwiązywanie zagadek, naukę wierszyków, tworzenie gier 

planszowych z elementami liczenia itp. Pobudzały one nie tylko umysł dziecka, ale 

sprawiały dzieciom wiele radości podczas ich tworzenia. 
 

Zajęcia czytelnicze w przedszkolu 

 Doskonałą  okazją do ćwiczenia umysłu przez dzieci są organizowane 

cyklicznie zajęcia czytelnicze w ramach programu czytelniczego "Czytanie – 

sposób na spędzanie czasu wolnego". W bieżącym roku szkolnym do czytania 

bajek zaprosiliśmy naszych kochanych rodziców, którzy opowiedzieli 

równocześnie o zawodzie przez nich wykonywanym.  

W grupie „Jeżyków” czytanie było poprzedzone ciekawymi zabawami 

muzycznymi związanymi z tematyką bajki "O królewnie Śnieżce i siedmiu 

krasnoludkach". Bajkę opowiedziała mama Zuzi, która na co dzień pracuje            

w przedszkolu.  

                                  



  

U „Jagódek” opowiadanie „Przygoda z małpką” połączone było                       

z  zagadkami utrwalającymi bezpieczeństwo dzieci w różnych sytuacjach dnia 

codziennego. Bajkę przeczytała mama Mai, która jest policjantką.  

             

Tata Natalki z grupy „Orzeszków” przeczytał bajkę pt. „Kukuryk” 

wprowadzając wszystkich w wielkanocny nastrój. 

                                                                        

 Gościem specjalnym podczas spotkania u „Krasnoludków” była pielęgniarka – 

z oddziału ratunkowego, mamusia dziewczynki z naszego przedszkola. Przeczytała 

ona dzieciom opowiadanie pt:. „Bieg z przeszkodami” Cz. Janczarskiego. Dzieci 

uczestniczyły także we wspólnej zabawie muzycznej z panią pielęgniarką, podczas 

której z radością i zaangażowaniem odzwierciedlały różne czynności związane     

z dbaniem o zdrowie.    

                               



  

Zajęcia czytelnicze w bibliotece 

Doskonałym dopełnieniem spotkania z książką w przedszkolu i kształtowania 

umysłu dzieci były zajęcia czytelnicze w Bibliotece Dziecięcej. 

 „Wiewiórki" uczestniczyły w zajęciach czytelniczo – edukacyjno - 

plastycznych. Miały również możliwość zapoznania się z dwiema ciekawymi 

książkami pt. „W kieszonce” oraz „Naciśnij mnie”. Podczas spotkania dzieci   

rozwiązywały  zagadki. Brały też udział w warsztatach plastycznych połączonych 

z tematem książki.  Miłą propozycją dla wszystkich przedszkolaków okazała się 

relaksacja na leżąco podczas oglądania bajki na tablicy multimedialnej. Spotkanie 

miało na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz uświadomienie 

dzieciom wartości płynących z obcowania z literaturą. Wszyscy wrócili do 

przedszkola radośni i pełni wrażeń. 

 

             

                                       

 



Konkursy: 

Umiejętność zapamiętywania to również ważny element rozwijania umysłu. Swoje 

zdolności w tej dziedzinie  zaprezentowały dzieci z naszego przedszkola podczas 

organizowanych konkursów na terenie naszego miasta. 

Konkurs w OCK – „Wiersze pisane dźwiękiem” 

 Olga z grupy „Jagódek” podczas Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: 

„Wiersze pisane dźwiękiem” organizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 9 im. 

Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim, recytowała wiersz Jacka 

Beszczyńskiego „Zwierzęce gadanie”.  Świetnie poradziła sobie nie tylko              

z zapamiętaniem tekstu, ale także zinterpretowała go na swój własny, dźwięczny 

sposób. 

                                  

Konkurs – „O Misiu dla Misia” 

„O Misiu dla Misia” to tytuł Miedzyprzedszkolnego konkursu wokalno - 

recytatorskiego, który odbył się  w Publicznym Przedszkolu nr 13. Celem 

spotkania było rozwijanie warsztatu wokalno - recytatorskiego małych 

przedszkolaków. Nasze przedszkole reprezentowała Emilka z grupy "Wiewiórek", 

która wykonała piosenkę pt. "Pluszowy miś". Doskonale poradziła sobie nie tylko 

ze słowami, ale również z melodią. Za  swój występ otrzymała gromkie brawa oraz 

upominki 

                                        



 

Doskonałą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności 

twórczych był udział w  konkursach organizowanych przez członków Klubu 

Przedszkoli Krasnala  Hałabały. 

 Konkurs „Z Hałabałą się bawimy – grę planszową wymyślimy”, którego celem 

było rozwijanie umiejętności umysłowych, szczególnie matematycznych, 

logicznych oraz rozbudzanie zainteresowań grami edukacyjnymi. 

 

                    
 

 Konkurs „Krasnal Hałabała w bajce powie – jak należy dbać o zdrowie”  

przyczynił się do rozwijania kompetencji czytelniczych oraz 

upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,  rozwijania 

wyobraźni i kreatywności, wzmacniania słownictwa oraz rozwijania 

logicznego myślenia. 
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