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KRONIKA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5

ROK SZKOLNY 2019/2020
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NASZE GRUPY
Grupa I "MISIE"
Do grupy pierwszej uczęszczają dzieci w wieku 3 lat.
Wychowawcy: mgr Jolanta Walerowicz,
mgr Agnieszka Pałka - Szymonik
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Grupa II "BIEDRONKI"
Do grupy drugiej uczęszczają dzieci w wieku 4 lat.
Wychowawca: mgr Paulina Małkiewicz
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Grupa III "ŻABKI"
Do grupy trzeciej uczęszczają dzieci w wieku 4 - 5 lat.
Wychowawca: mgr Paulina Gawrońska
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Grupa IV "PSZCZÓŁKI"
Do grupy czwartej uczęszczają dzieci w wieku 5 - 6 lat.
Wychowawca: mgr Małgorzata Cędrowska
mgr Milena Makuch – Baran
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Grupa V "MOTYLKI"
Do grupy piątej uczęszczają dzieci w wieku 5 - 6 lat.
Wychowawcy: mgr Anna Skiba,
mgr Milena Makuch - Baran
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PIKNIK „ZDROWO I NA SPORTOWO”- 20.09.2019 r
W dniu 20 września w naszym przedszkolu odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem:
„Zdrowo i na sportowo”. Ideą pikniku była realizacja treści Europejskiego Tygodnia
Sportu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W naszej placówce
prowadzimy zdrowy i aktywny styl życia oraz wpajamy prawidłowe nawyki
żywieniowe. W czasie imprezy dzieci wraz z rodzicami miło spędzały czas przy muzyce
na żywo, prowadzonej przez wodzireja.
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Ponadto nie zabrakło innych atrakcji. Było robienie dużych baniek mydlanych,
balonikowych zwierzątek, malowanie twarzy, pokazy programowania i kodowania
z użyciem robotów, pokazy sprzętu strażackiego i ratownictwa medycznego oraz
zagadkowa loteria fantowa. Wszystkim atrakcjom towarzyszyły turnieje, gry i zabawy
sportowe prowadzone przez zaproszonego trenera. Aktywnie w organizację atrakcji dla
dzieci włączyli się rodzice dzieci, którzy przygotowali wspaniałe kompozycje z owoców
i warzyw, chętnie degustowane przez licznie przybyłych gości.
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„DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA na KSZO„ – 26.09.2019
W dniu 26 września dzieci z naszego przedszkola brały udział w imprezie z okazji
DNIA PRZEDSZKOLAKA , która odbyła się na hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Młodzi półfinaliści byli dopingowani przez rodziców, kolegów i nauczycieli.
Każdą grupą sportowców opiekowały się siatkarki KSZO Ostrowiec, które prezentowały
także zasady rozgrywanych konkurencji. Odbył się również pokaz fitness. Zabawa były
doskonała w myśl hasła „W zdrowym ciele - Zdrowy duch". Sportowy Dzień
Przedszkolaka odbył się pod patronatem prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosława Górczyńskiego.
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„BEZPIECZNIE NA DRODZE”
mobilne miasteczko ruchu drogowego w PP5 – 23.09.2019 r.
W dniu 25 września nasze przedszkole odwiedzili policjanci Komendy Miejskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim zajmujący się profilaktyką w Wydziale Ruchu Drogowego.
Przedszkolaki poprzez zabawę dowiedziały się w jaki sposób bezpiecznie poruszać się
w ruchu ulicznym. Bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach teoretycznych
i praktycznych ucząc się prawidłowego poruszania po drodze, stosowania do znaków
drogowych i sygnalizacji świetlnej, a także poznały pracę policjanta.
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„SPRZĄTAMY ŚWIAT”-09.2019
Jak co roku przedszkolaki z PP 5 włączyły się do ekologicznej akcji społecznej
„Sprzątanie świata”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było rozbudzanie świadomości
ekologicznej u najmłodszych oraz zachęta do zmiany nawyków w życiu codziennym.
Akcję poprzedziły pogadanki dotyczące ochrony środowiska oraz segregacji śmieci.
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GRA MIEJSKA – 10.2019
W miesiącu październiku dzieci z naszego przedszkola z grupy „Pszczółek” wzięły udział
w grze miejskiej pt.”Drzewo - zielone serce naszego miasta”. Tegoroczna edycja wiązała
się z aktywizowaniem najmłodszych do sadzenia drzew i ochrony klimatu. Starszaki pod
opieką przewodników PTTK-u udały się na wędrówkę po naszym mieście, aby odnaleźć
różne gatunki drzew. Były to: jesiony rosnące przy ulicy M. Kubasińskiej, klony zdobiące
Park Miejski im. Marszałka J. Piłsudskiego, modrzewie na wzgórzu Kolegiaty pod
wezwaniem Św. Michała i brzozy rosnące obok Ostrowieckiego Browaru Kultury.
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„DLA NIEPODLEGŁEJ….”– 07.11.2019 r.
7 listopada w Przedszkolu Publicznym nr 5, dzieci z grupy „Pszczółek” i „Motylków”
zaprezentowały piękny montaż słowno - muzyczny. Był on manifestacją miłości do
Ojczyzny i szacunku do Jej historii. Dzieci słowami wierszy, pieśni i piosenek wyraziły
swoją miłość do Kraju Ojczystego. Łzy wzruszenia wywołały podniosłe tony poloneza,
którymi przedszkolaki z grupy V rozpoczęły uroczystość. Kujawiak w wykonaniu dzieci
z grupy IV ujął gości skocznymi rytmami i wielobarwnością strojów. Uroczystość
przygotowały panie: Anna Skiba i Milena Makuch – Baran.
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ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA W MALWIE – 21.11.2020 r.
W dniu 21.11.2019 r. w ODS Malwa z okazji Święta Pluszowego Misia, Oliwia i Jakub
z grupy IV „Pszczółek” oraz Kaja i Nikola z grupy V „Motylków” wystąpili w piosence
„Przyjaciela dajcie mi”. Do występu wokalno - tanecznego dzieci zostały przygotowane
przez nauczycielkę panią Milenę Makuch-Baran, natomiast o wizerunek i dobór strojów
zadbała nauczycielka pani Anna Skiba.
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„MISIE” Z PP5 ZOSTAŁY PRZEDSZKOLAKAMI!!!- 25.11.2019
Dnia 25 listopada 2019 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 5 odbyło się
uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Był to szczególny dzień dla
dzieci 3 – letnich z grupy „Misie”, które we wrześniu po raz pierwszy
zawitały do naszej placówki. Maluszki podopieką pań: mgr Jolanty
Walerowicz i mgr Agnieszki Pałka - Szymonik zaprezentowały swoje umiejętności:
przedstawiły wierszyki, piosenki, tańce i zabawy ruchowe. Po części artystycznej dzieci
złożyły ślubowanie. Pani Dyrektor mgr Jolanta Jeruzal dokonała pasowania każdego
dziecka na przedszkolaka za pomocą „dużej kredki”.
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PAN PREZYDENT Z MIKOŁAJEM ODWIEDZIŁ PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE NR 5- 06.12.2020 r.
Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. W piątek 6
grudnia 2019 r. z workiem pełnym prezentów przyjechał również do Publicznego
Przedszkola nr 5, przy ul. Jasnej. Towarzyszyli mu niecodzienni goście – Prezydent
Miasta Ostrowca Św. – Pan Jarosław Górczyński oraz Przewodnicząca Rady Miasta –
Pani Irena Renduda-Dudek, którzy przywieźli prezenty nie tylko dla dzieci, ale także dla
licznie przybyłych rodziców.Wszystkie maluchy podziękowały za otrzymane prezenty
piosenkami, wierszami oraz tańcami.
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BAJKOWE JASEŁKA -12.2019 r.
Przedszkolaki z grup: „Pszczólki” i „Motylki”w specjalnie przygotowanych strojach oraz
w scenografii nawiązującej do Betlejem przedstawiły sceny narodzin Jezusa Chrystusa.
Wśród śpiewu aniołów do żłóbka przybyli pastuszkowie oraz postaci dzieci ze znanych
bajek tj. Calineczka, Pinokio czy Jaś i Małgosia. Nowo narodzonemu Dzieciątku,
pokłony złożyli także Królowie. Jasełka zostały przygotowane przez panie: Annę Skibę,
Milenę Makuch-Baran i Małgorzatę Cędrowską. Inscenizacja przeplatana była pięknymi
wierszami, kolędami i pastorałkami.
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Przepiękny występ dzieci, wprowadzający w magiczny nastrój świąteczny nagrodzili
brawami zgromadzeni goście: pani Irena Renduda-Dudek – przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, pani Tatiana Olszewska – przewodnicząca Rady Osiedla
„Ludwików”, pan Mariusz Szczerbiński - Dyrektor PSP nr 3 oraz zgromadzeni rodzice i
opiekunowie.
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SPOTKANIE WIGILIJNE „PRZY CHOINCE” – 22.12.2019 r.
Maluszki z grupy I” MISIE przedstawiły wiersze o tematyce bożonarodzeniowej, kolędy
i pastorałki . Dzieci, rodzice i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem , składali sobie
świąteczne życzenia.
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KONKURS POD PATRONATEM
FIRMY „REMONDIS” – 12.2020
Konkurs pod patronatem firmy „Remondis” – „Wiem jak dobrze segregować”
Wyróżnienie dla Zuzi D. z grupy „Motylków”, która wykonała pracę plastyczną pt. „Już
kolory dobrze znamy, segregację zaczynamy”.
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PRZEDSZKOLAKI Z PP 5 Z BAJKOWYMI JASEŁKAMI W KOŚCIÓŁKU
pw. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
Dzieci z grup najstarszych „Pszczółek” i „Motylków” z Przedszkola Publicznego nr 5
zaprezentowały bożonarodzeniowe Jasełka w kościele parafialnym pw. Najświętszego
Serca Jezusowego. Po raz kolejny przypomniały społeczności osiedla „Ludwików”
wydarzenia sprzed 2000 lat.Na zakończenie głos zabrał Ksiądz Proboszcz Józef
Grochala, który podziękował małym wykonawcom za wspaniały występ i możliwość
duchowego przeżywania bożonarodzeniowych wydarzeń po raz kolejny.
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PRZEDSZKOLAKI Z PP 5 W SZTABIE WOŚP
W niedzielne popołudnie dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 wraz z opiekunami i
swoimi rodzicami odwiedziły sztab główny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
znajdujący się w Ostrowieckim Browarze Kultury. Dzieci zwiedziły siedzibę WOŚP,
uczestniczyły w pokazach ratownictwa medycznego, brały udział w zabawach i pląsach
prowadzonych przez Maskotkę - Jednorożca. Każdy uczestnik otrzymał ciekawy
upominek i mógł się poczęstować przysmakami przygotowanymi przez wolontariuszy.
Rodzice dzieci skorzystali z możliwości pomiaru ciśnienia, cukru oraz porad medycznych
udzielanych przez praktykantów WSBiP. Zebrały kwotę 100 zł na rzecz akcji.
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BAL KARNAWAŁOWY – 16.01.2020
W klimatach PRZYGODY NA DZIKIM ZACHODZIE odbył się 16 stycznia bal
karnawałowy w Przedszkolu Publicznym nr 5. Dołożono wszelkich starań, by wystrój
sali balowej wprowadził dzieci w radosny i bajkowy nastrój. Zaproszeni animatorzy z
Teatru „Kalejdoskop”„Zakręcona Strzała” i „Szybki Bil” zachęcali wszystkich do
wspólnej, wesołej zabawy. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe
postacie. Dzieci przebrane były przede wszystkim za kowbojów i indian ale nie
brakowało też bohaterów znanych bajek. W salach przedszkolnych można było spotkać
wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, piratów, a także policjantów.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA „KOCHAMY WAS”
W KINIE ETIUDA- 20.01.2020
Kartka z kalendarza z datą 21 i 22 stycznia jest wyjątkowa dla każdego dziecka. To
najpiękniejsze święto - DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA. Z tej okazji dzieci z
Przedszkola Publicznego nr 5 przygotowały piękny i wzruszający program artystyczny,
który został zaprezentowany 20 stycznia na scenie kina „Etiuda”. Dzieci ze wszystkich
grup przedszkolnych tańcem, wierszem i piosenką wyraziły ogromną miłość i wdzięczność
swoim babciom i dziadkom, bardzo licznie zgromadzonym w ostrowieckim kinie.
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Na uroczystość przybyli zaproszeni goście; - Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego - pan Jarosław Górczyński, Przewodnicząca Rady Miasta - pani Irena
Renduda - Dudek, przedstawiciel Biura Prezydenta - pani Justyna Łada,
Przewodnicząca Rady Osiedla „Hutnicze” - pani Danuta Skocka, Dyrektor DPS na oś
Słonecznym - pani Ewa Orłowska - oraz licznie zgromadzone media.
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„GÓRA GROSZA 2019/2020”
Zbiórka monet we wszystkich grupach przedszkolnych dla dzieci
potrzebujących pomocy trwała od 25 listopada 2019 r. do
2 stycznia 2020 r. Nasze przedszkole wspierało ogólnopolską akcję
zorganizowaną
przez
Towarzystwo
„Nasz
Dom”.
Przedszkolaki wspólnie z rodzicami uzbierały kwotę 125 zł.

