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WSPOMNIENIA
Z PRZEDSZKOLA NR 1

    Obchody Święta Niepodległości  w naszym przedszkolu były dnia-
mi pełnymi radości. Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych
wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, zajęciach edukacyjnych po-
znawały  pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem
tożsamości narodowej i wolności. Nauczycielki w poszczególnych
grupach, starały się zainteresować dzieci dziejami Polski i Wielkich
Polaków oraz przybliżyć w atrakcyjnej formie, symbole narodowe.
   9 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewaliśmy Hymn
Polski, po którym poszczególne grupy w przedszkolu, zaprezento-
wały piękne tańce ludowe oraz  wiersze i piosenki o treści patrio-
tycznej. Mamy nadzieję, że miniony dzień na długo pozostanie w
pamięci naszych "Małych Polaków".
      20 listopada był również dniem wyjątkowym. Przyłączyliśmy się
do obchodów "Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka". Z tej właśnie
okazji w grupach starszych odbyły się pogadanki na temat potrzeb
i praw dziecka oraz roli rodziców i opiekunów w ich egzekwowaniu.
Podczas scenek dramowych przedszkolaki uczyły się poszanowa-
nia praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw wła-
snych. Dzieci poznały wspaniałą postać Janusza Korczaka - wielkie-
go orędownika i obrońcy praw dziecka. W grupach młodszych zor-
ganizowano zajęcia, podczas których dzieci dowiadywały się o swo-
ich prawach. W wypowiedziach dzieci najczęściej pojawiało się pra-
wo do: życia w rodzinie, prawo do miłości, zabawy, nauki, wypo-
czynku.  Przedszkolaki dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat
powodów dzieci do radości, uśmiechu oraz o tym, co może powodo-
wać, że dziecko jest smutne i płacze. My jako przedszkole wierzymy,
że przekazywana podczas takich zajęć wiedza, da dzieciom dobre
podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzi-
cem i obywatelem.
   26 listopada we wszystkich grupach obchodziliśmy "Światowy
Dzień Pluszowego Misia". Tego dnia każde dziecko przyszło do
przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem - Misiem. Głów-
nym celem popularyzacji w naszym przedszkolu tego święta była
chęć przypomnienia najważniejszych wartości, jakimi są przyjaźń,
miłość i ciepło, z którymi łączy się właśnie Pluszowy Miś. Przedszko-
laki zostały zaproszone do wspólnej zabawy "W misiowej krainie".
Nauczycielki przygotowały różne atrakcje: ćwiczenia gimnastyczne
z misiami, zabawy, konkursy, dzieci poznały historię święta, bawiły
się przy wesołych piosenkach, degustowały miód - przysmak mi-
siów oraz wykonały prace plastyczno - techniczne z różnych mate-
riałów. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej at-
mosferze. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie, zostanie
w naszych wspomnieniach na długi czas. W przyszłym roku na pew-
no zaprosimy do przedszkola wszystkie najukochańsze misie i wspól-
nie się będziemy uczyć i bawić, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszyst-
kim jest potrzebny Miś!"
   28 listopada  w naszym przedszkolu odbyły się Andrzejki. Atrakcją
dnia był zaproszony gość- tancerka przebrana za cygankę.  Dzieci
z zainteresowaniem oglądały jej pokaz taneczny z wykorzystaniem
rekwizytów oraz pięknych strojów. Podczas występów  na sali pa-
nowała głęboka cisza. Następnie przedszkolaki różnymi sposobami
próbowały poznać swoją przyszłość: za pomocą monet rzucanych
do wody, serduszek z imionami, kolorowych karteczek, butów usta-
wianych w rzędzie. Nie zabrakło również tradycyjnego lania wosku.
Wróżby andrzejkowe przeplatały wspólne tańce oraz spotkania przy
stole suto zastawionym owocowymi smakołykami. Czy wróżby się
spełnią - przyszłość pokaże. Pewne jest to, że przyniosły dzieciom
wiele radości i były wspaniałą okazją do wspólnej zabawy.
                                                                           Agnieszka Biśta

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 W PRZEDSZKOLU NR3

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii
naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała nie-
podległość. Niepodległość - wzniośle, dumnie mówione ,bar-
dzo ważne słowo w dziejach narodu polskiego.

Jak wytłumaczyć znaczenie tego słowa dzieciom w przed-
szkolu, to odpowiedzialne zadanie dla nas nauczycieli. Opiera-
jąc się na literatury, cytujemy fragment wiersza.

  Dawno temu, trzy mocarstwa nasz kraj siłą zniewoliły, Pol-
skę z mapy wymazały, polski naród zniewoliły… - tak rozpoczę-
łyśmy cykl edukacyjny opisując  dzieje i drogi naszej Ojczyzny
do uzyskania niepodległości, jak budowano wolną Polskę, w
której żyjemy oraz że niepodległość to dzieło wielu Polaków.
Bo to  właśnie w przedszkolu już od najmłodszych lat buduje-
my w dzieciach postawę Małego Patrioty poprzez: poznawanie
piękna ziemi rodzinnej, przywiązania do swojej Ojczyzny, wzbu-
dzamy szacunek do symboli narodowych, kultywujemy uro-
czystości.

 8 listopada rozpoczęliśmy w przedszkolu  obchody Święta
Niepodległości uroczystym Apelem Patriotycznym ,, Dla Nie-
podległej".Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście,
Burmistrz Głubczyc Adam Krupa, wicestarosta Anita Juchno,
radny Rady Miejskiej Edward Wołoszyn, Małgorzata Góralska
pracownik Domu Dziennego Pobytu, grono seniorów oraz cała
społeczność Przedszkola nr 3.

W całym budynku widoczne były przepiękne biało- czerwo-
ne dekoracje przygotowane przez nasze panie, a wszystkie dzieci
i personel podkreślili  swoją polskość galowymi strojami i ko-
tylionami w narodowych barwach.

Recytację  wierszy patriotycznych rozpoczęto od wiersza
W. Bełzy ,, Kto Ty jesteś,, następnie dzieci zaśpiewały piosen-
kę  ,, Orzeł Biały ,,  tańczyły piękne, polskie tańce: polonez,obe-
rek, mazur, kujawiak, krakowiak.

Z wielką powagą , godną postawą przedszkolaki zaśpiewały
cztery zwrotki hymnu narodowego poprzedzając go recytowa-
nym wierszem:

…….Kiedy go słyszę na baczność staję , obce mi wtedy
smutki i troski,  plecy prostuję, głowę unoszę i z dumą śpiewam
Marsz, Marsz Dąbrowski…………………….

Zrobiło to ogromne wrażenia nie tylko na gościach , ale na
nas wszystkich . W drugiej części naszej uroczystości odbył
się pokaz mody, a był to szczególny pokaz, bo mody patrio-
tycznej. Stylizację dla dzieci w biało-czerwonych kolorach  przy-
gotowali rodzice, którym bardzo dziękujemy. Przedszkolaki z
dużym wdziękiem i gracją zaprezentowały się na czerwonym
dywanie, co wywołało uśmiech na wszystkich twarzach. Wy-
stęp dzieci ich zaangażowanie, zapał, patriotyczna i artystycz-
na postawa zostały nagrodzone gromkimi brawami. To jednak
nie koniec naszego świętowania, bo już następnego  dnia włą-
czyliśmy się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej ,, Bijemy Rekord dla Niepodległej ,,.

 9 listopada o godzinie 11.11 - zgromadziliśmy się by wspól-
nie wszystkie przedszkolaki , dzieci żłobkowe i personel  po-
wtórnie zaśpiewać hymn narodowy.

 11 listopada delegacja dzieci wraz z dyrektor  Przedszkola nr
3  złożyła kwiaty pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego podczas
miejskich obchodów Święta Niepodległości.

Te dni stały się bardzo ważnymi, wzniosłymi i radosnymi
dniami nas wszystkich, mamy nadzieję że zapadną w pamięć
naszych ,, Małych Polaków”                          Aldona Grzywna































STYCZEŃ 2019 nr 1/308 19

Serdecznie Witamy 37 Nowych Mieszkańców  Ziemi Głubczyckiej, urodzonych
w listopadzie 2018r. w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Arndt Melani
c.Manueli Głogówek
10.11 8.10 3200g 55cm

Bezpalko Konstanty
s.Anny Babice

30.11 13.40 3000g 55cm

Będkowski Aleks
s.Edyty Pomorzowice

14.11 11.25 3550g 54cm

Broszko Antonina
c.Natalii Głubczyce

11.11 21.54 3580g 55cm

Chawa Witold
s.Justyny Prudnik

04.11 23.00 2900g 56cm

Eckert Wojciech
s.Anny Głubczyce

23.11 8.50 3960g 55cm

Gadomski Kuba
s.Barbary Wojnowice

15.11 12.25 4250g 58cm

Jabłońska Hanna
c.Wiolety Głubczyce
08.11 8.40 2820g 50cm

Komarnicka Karolina
c.Agnieszki Gadzowice
05.11 10.25 4400g 60cm

Kopeczek Maja
c.Anety Uciechowice

21.11 12.45 3300g 58cm

Kulawik Alan
s.Żanety Równe

29.11 21.05 3320g 53cm

Kupczyk Fabian
s.Darii Mochów

27.11 8.05 2670g 50cm

Lipiński Adam
s.Joanny Głubczyce

26.11 8.55 3730g 56cm

Mucha Alek
s.Martyny Klisino

29.11 12.12 2650g 53cm

Pawlik Maria c.
Angeliki Pomorzowiczki
21.11 8.40 3650g 56cm

Raszka Alan
s.Doroty Głubczyce

09.11 7.25 3000g 58cm

Semma Pola
c.Niny Głogówek

15.11 9.05 3200g 52cm

Skoczeń Maja
c.Eweliny Prudnik

07.11 16.05 3970g 59cm

Stebnicka Julia
c.Joanny Pomorzowice
04.11 20.40 3300g 57cm

Szkrzyp Oliwia
c.Pauliny Głubczyce

09.11 18.25 3150g 59cm

Szmalec Oliwier
s.Aleksandry Kietrz

14.11 12.45 2550g 53cm

Ullman Bianka
c.Anny Ligota Bialska
02.11 12.35 3300g 53cm

Ważny Kacper
s.Pauliny Szybowice

09.11 12.50 3400g 56cm

Wieczorek Wiktoria
c.Natalii Grobniki

15.11 21.25 3800g 56cm

Wróblewski Dominik
s.Anny Prudnik

12.11 9.00 4400g 58cm




