NASZE GRUPY
Grupa I "MISIE"
Do grupy pierwszej uczęszczają dzieci w wieku 3 lat.
Wychowawcy: mgr Anna Skiba ,mgr Agnieszka Pałka - Szymonik

Grupa II "BIEDRONKI"
Do grupy drugiej uczęszczają dzieci w wieku 4 lat.
Wychowawca: mgr Ewa Ziętkowska

Grupa III "ŻABKI"
Do grupy trzeciej uczęszczają dzieci w wieku 4 - 5 lat.
Wychowawca: mgr Paulina Małkiewicz

Grupa IV "PSZCZÓŁKI"
Do grupy czwartej uczęszczają dzieci w wieku 5 - 6 lat.
Wychowawca: mgr Małgorzata Cędrowska
mgr Anna Mikla

Grupa V "MOTYLKI"
Do grupy piątej uczęszczają dzieci w wieku 5 - 6 lat.
Wychowawcy: mgr Paulina Gawrońska
mgr Anna Mikla

POWITANIE PRZEDSZKOLA – 01.09.2020
Miesiąc wrzesień to dla maluszków z grupy „I” Misie czas adaptacji, poznawania przedszkola
i nowego otoczenia. Dzieci chętnie spędzały czas bawiąc się nowymi zabawkami w sali, na tarasie
przedszkolnym, w „suchym” basenie z kuleczkami.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – 20.09.2020
Wszystkie grupy przedszkolne , a także Maluszki z grupy „I” Misie w swoich salach bawiły się
przy największych przebojach dla dzieci, brały udział w konkursach, zabawach integracyjnych,
z wykorzystaniem chusty animacyjnej, sportowych. Dużą atrakcją był pokaz baniek mydlanych
i kolorowe serpentyny.

DZIEŃ CHŁOPAKA – 30.09.2020
Dzień 30 września był pełen wrażeń, radości i doskonałej zabawy dla wszystkich grup
przedszkolnych, a w szczególności dla chłopców, ponieważ tego dnia w naszym przedszkolu
obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki wręczyły swoim kolegom drobne upominki,
a także złożyły serdeczne życzenia oraz odśpiewały uroczyste „Sto lat’. Atrakcje jakie spotkały
dzieci w tym wyjątkowym dniu to tańce z balonami, a także różnego rodzaju zabawy integracyjne.

SPRZĄTANIE ŚWIATA – 25.09.2020
Tradycyjnie jak co roku dzieci z naszego przedszkola dołączyły do międzynarodowej Akcji
Sprzątania Świata, by od najmłodszych lat dbać o środowisko .Brały udział w zajęciach
o charakterze ekologicznym- dowiedziały się na czym polega segregacja śmieci oraz recykling. Później
przedszkolaki wybrały się do ogrodu w celu posprzątania papierków, kartoników, butelek
i posegregowania ich do odpowiednich worków. Dzieci udowodniły , że każdy może zadbać
o otaczającą nas przyrodę , za co zostały odznaczone orderami Przyjaciół Przyrody.

ŚWIĘTO JESIENNEGO DRZEWA – 09.10.2020
Z okazji „Święta Drzewa” dzieci ze wszystkich grup wiekowych wykonały kolorowe prace
plastyczne związane z drzewami. Przedszkolaki poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla
człowieka, zwierząt i przyrody.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA - 10 – 25.10.2020
Już po raz kolejny nasze przedszkole przystąpiło do największej społecznej inicjatywy w Europie
pod nazwą CodeWeek2020, realizowanej w dniach 10- 26 października a skierowanej do wszystkich
placówek, które rozpoczęły swoją przygodę z kodowaniem i programowaniem. To wydarzenie
wpisuje się w realizację Ogólnopolskiego Programu ,,Kodowanie na Dywanie -Uczymy Dzieci
Programować’’

Dzieci pod czujnym okiem pani Pauliny Gawrońskiej - wychowawcy grupy V ,,Motylki’’ i Ewy
Ziętkowskiej – wychowawcy grupy II ,,Biedronki”, bawiły się zdobywając podstawowe
kompetencje cyfrowe. Nauczycielki wykorzystywały aplikacje PhotonCoding i PhotonRobot, Scratch
jr, Puzzle AR, które zachęcały dzieci do podejmowania nowych wyzwań, wytrwałego dążenia do
celu, kreatywnego i twórczego działania. Dzieci w grupach starszych bawiły się i uczyły
z wykorzystaniem robotów Photon, Bee-Boot, Blue – Boot, ozobotów. Dzieci młodsze pracowały
z dzwonkami muzycznymi, matą Kolor Piano, kubeczkami i puzzlami do kodowania.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY – 2020/2021
To ogólnopolski program edukacyjny do realizacji którego włączyło się również nasze przedszkole.
Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat.
Podczas zajęć dzieci uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady
ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz korzyści płynące z ruchu. W miesiącu
wrześniu i październiku odbyło się „Święto warzyw i owoców” w grupie „I” Misie oraz „Święto
marchewki” w grupie IV „Pszczółki”.

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Podczas uroczystej akademii, dzieci z grupy IV „Pszczółki” pod kierunkiem pani A. Miklii grupy
„V” Motylki pod kierunkiem pani P. Gawrońskiej zaprezentowały piękny montaż słowno-muzyczny
upamiętniający 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie przedszkolaki
dumnie odśpiewały hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego’’. Nie zabrakło również innych pieśni
patriotycznych takich jak ,,Przybyli ułani pod okienko”, „Płynie Wisła płynie”.

„PLUSZOWY MIŚ – ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO” – 25.11.2020
Wielkie brawa dla naszych przedszkolaków z grupy „III” Żabki, grupy „IV” Pszczółki oraz
grupy „V” Motylki, którzy swoim występem na konkursie VII Prezentacje Artystyczne
pt.: „Pluszowy Miś-żyj zdrowo i sportowo” zachwycili oraz przypomnieli, że sport to zdrowie
a zdrowie jest najważniejsze i należy o nie dbać!!

„ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA”- 25.11.2020
Miękki, puchaty, z klapniętym uszkiem czy wielkimi oczkami. 25 listopada przypada
przesympatyczne święto – „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Trudno zaprzeczyć, że pluszowy
miś to najlepszy przyjaciel każdego malucha, jedyna przytulanka na otarcie łez i ukochana „podusia”
do snu. O tym święcie, nie zapomniały także przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 5. Dzieci
poznały historię Pluszowego Misia, wspólnie recytowały wiersze i śpiewały piosenki o misiach,
a także brały udział w zabawach ruchowych i plastycznych. Każdą grupę odwiedził prawdziwy
pluszowy miś.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE „MISIÓW” – 25.11.2020
Mali artyści z grupy I „Misie” zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce, wierszyki i zabawy
ruchowe których uczyli się pod opieką pań: Anny Skiby i Agnieszki Pałka – Szymonik. Dzieci ubrane
były w piękne stroje swoich imienników – Misiów. Po części artystycznej przedszkolaki złożyły
uroczyste ślubowanie i „akt pasowania na przedszkolaka” zaczarowanym ołówkiem, którego
dokonała Pani Dyrektor Jolanta Jeruzal. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz biret
na głowę. Na zakończenie uroczystości odbył się pokaz kolorowych baniek mydlanych.

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE – 30.11.2020
Dzieci z grupy „I” Misie pod opieką „wróżki” - A. Pałka -Szymonik czarowały z „magicznych
kubeczków” prezent , jaki przywiezie dla nich Mikołaj, wspólnie lały wosk i wróżyły „ z butów” ,
kto wyjedzie w daleką podróż .Na zakończenie tańczyły przy dźwiękach znanych i lubianych
piosenek z repertuaru dziecięcego.

ODWIEDZINY MIKOŁAJA W PP 5 - 04.12.2020
Gość z Dalekiej Laponii wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach przedszkolaków oraz
zachwyt jego obecnością. Podczas spotkania Święty Mikołaj pytał dzieci: czy były grzeczne, czy
zjadają wszystkie posiłki? Mikołaj po kolei odwiedzał wszystkie grupy przedszkolne ,a dzieci
prezentowały przed gościem wierszyki , piosenki i zabawy muzyczno – ruchowe . Na zakończenie
Mikołaj obdarował przedszkolaki wspaniałymi prezentami indywidualnymi i grupowymi.

WIZYTA MIKOŁAJA NA OSIEDLU „LUDWIKÓW” – 06.12.2020
Dzieci z osiedla Ludwików odwiedził Św. Mikołaj w towarzystwie zacnych gości Panem
Prezydentem Miasta Ostrowca Św. Jarosławem Górczyńskim, Przewodniczącą Rady Miasta Panią
Irena Rendudą-Dudek, Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Panią Joanna Pikus oraz Panią
Dyrektor PP5 Jolantą Jeruzal. Dziękujemy za przybycie.

"PRZEDSZKOLAKI Z PP5 DOKARMIAJĄ PTAKI"- 12.2020
Rada Osiedla ,,Ludwików'' ufundowała dla naszego przedszkola dwa karmniki ogrodowe
w ramach realizacji zadania: ,,Osiedle od Nowa''.

LISTY SERCEM MALOWANE w Przedszkolu Publicznym nr 5- 12.2020
Pod tym tytułem kryje się piękna prospołeczna inicjatywa MEN „Razem na Święta”, którą pomimo
trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID, podjęły dzieci wraz z Dyrekcją
i wychowawczyniami z Przedszkola Publicznego nr 5. „Malowane listy”- bo o nich mowa, stworzone
zostały pełnymi miłości rączkami dzieci dla osób starszych i samotnych z osiedla „Ludwików”.
Własnoręcznie wykonane karty świąteczne wraz z życzeniami dostarczyły do adresatów dzieci pod
opieką rodziców.

PRZEDSTAWIENIA JASEŁKOWE -21 -23.12.2020
Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na tle bożonarodzeniowej
dekoracji. Z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali
umiejętności recytatorskie i wokalne. Przedstawienia w każdej z grup były naprawdę wyjątkowe,
choć trochę - inne z zachowaniem pełnej odpowiedzialności, bez bezpośredniego udziału widowni –
rodziców, dziadków - ale nie mniej wyjątkowe. Cała niespodzianka polegała na tym,
iż przedstawienia były filmowane a nagrania, które trafiły do bliskich sprawiły im ogromną
przyjemność.

KONKURS PLASTYCZNY – 12.2020
Dzieci z PP5 wzięły udział w konkursie plastycznym ,,OSTROWIECKIE DZIECI WIEDZĄ
JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI’’, którego organizatorem było Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych ,,Fart Bis’’ Sp. z o. o. Spośród wszystkich prac nadesłanych z terenu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski Nadia Haremska zdobyła I miejsce. Wyróżnienie - Aleksander Szwagierczak i Lena
Żelazowska.

PROJEKT EDUKACYJNY „TYDZIEŃ BAJEK POLSKICH” – 07-11.12.2020
Grupa „II” Biedronki zakończyła przygodę z OGÓLNOPOLSKIMPROJEKTEM ,,Tydzień
Bajek Polskich’’. Dzieci z przyjemnością poznały bajki , na których my się wychowaliśmy:
,,Bolek i Lolek’’, ,,Reksio’’, ,,Porwanie Baltazara Gąbki’’ i ,,Miś Kudłatek’’. Każdego dnia
przedszkolaki miały do wykonania różne zadania matematyczne, plastyczne i muzyczne.

PP5 włączyło się do ŚWIĄTECZNEJ AKCJI RADIA OSTROWIEC
,,GWIAZDKI MOC’’ - 12.2020

„PRZEDSZKOLAKI DBAJĄ O ZĄBKI”

-16.11.2020-31.01.2021

W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków "Klub Mleczaka"
trzy grupy 5-6-latków od 16.11.2020 do 31.01.2021 r. aktywnie uczestniczyły w zajęciach
o higienie jamy ustnej. Wraz z Krokodylem Aleksandrem, jego przyjacielem Mleczakiem oraz Lisicą
Karoliną dzieci dowiadywały się jak prawidłowo myć zęby i co wpływa na ich kondycję. Krokodyl
Aleksander został specjalistą „od picia wody”, Lisica Karolina to specjalista od sportu i zdrowych
kości.

Dzieci poszukiwały cukru w produktach ,rozmawiały o tym, dlaczego woda jest zdrowsza dla
ząbków niż soki. Oglądali prezentację multimedialną higieny jamy ustnej , nauczyli się nazywać
ząbki. Na koniec doskonaliły technikę szczotkowania zębów na ogromnej sylwecie żuchwy.
Podsumowaniem zajęć było wykonanie w każdej grupie pracy konkursowej pt: „Przyjaciele Klubu
Mleczaka”. Nowymi członkami klubu w naszym przedszkolu zostali: Wiewiórka Lusia- wykonanie
gr III, Zając Wiktor – gr IV oraz małpka – wykonana przez gr V.

DZIEŃ BABCI I DZIADZIUSIA -21-22.01.2021
„Babcia” i „Dziadek” to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim,
co dobre. Przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych dla swoich ukochanych Dziadków
przygotowały wiersze, piosenki, tańce i muzyczne pląsy. Przedstawienia w każdej z grup były
naprawdę wyjątkowe, choć trochę - inne z zachowaniem pełnej odpowiedzialności, bez
bezpośredniego udziału gości. Cała niespodzianka polegała na tym, iż przedstawienia były
filmowane a nagrania, które trafiły do bliskich sprawiły im ogromną przyjemność.

BAL KARNAWAŁOWY – 02.2021
Przedszkolaki w swoich salach, które zostały odświętnie przybrane z wielką ochotą uczestniczyły
w tańcach, zabawach i konkursach. Największy zachwyt wywarł pokaz świateł i kolorowych
baniek mydlanych.

PROJEKT EDUKACYJNY „DOMEK DLA MISIA PRZYTULASIA”
01.10 – 31.12.2020
Projekt był realizowany w grupie „I” Misie pod kierunkiem pań A. Pałka – Szymonik i A. Skiba.
Dzieci wspólnie z rodzicami tworzyły poszczególne elementy domku misia: salon, sypialnię,
łazienkę i kuchnię ,a także wyposażenia poszczególnych pomieszczeń. Celem była integracja
rodziców i dzieci , rozwijanie twórczych, kreatywnych i ciekawych pomysłów, rozwijanie zdolności
manualnych, doprowadzenie zaczętej pracy do końca, budzenie radości z własnych wytworów.

