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Szanowni Państwo,
Powiat Lubański z wielkim zaangażowaniem wspiera rozwój dzie-

ci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych. Dzięki aktywnemu 
pozyskiwaniu środków unijnych, mamy możliwość realizacji wielu 
projektów adresowanych do młodych mieszkańców naszego powia-
tu. Jednym z nich jest obecnie realizowany: „Multimedialne przed-
szkole – program edukacji przedszkolnej”. We wrześniu rozpoczął 
się już drugi rok wdrażania w 16 przedszkolach innowacyjnego 
programu edukacji przedszkolnej pt. „Multimedialne przedszkole. 
Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem”, opracowanego w ramach 
tego projektu. Każda placówka wdrażająca została wyposażona  
w sprzęt multimedialny, niezbędny do realizacji założeń programu 
oraz w wiele pomocy dydaktycznych, które wzbogaciły warsztat 
pracy nauczycieli. Każdy oddział przedszkolny ma też możliwość 
organizacji wycieczek w celu poznania przez najmłodszych piękna 
naszego regionu. 

Ogromne zainteresowanie przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 
świadczy o trafnej ofercie powiatu, skierowanej do najmłodszych. Stąd zwiększenie liczby 
przedszkoli wdrażających innowacyjnym program z 15 do 16 placówek. Pozytywne oceny za-
równo nauczycieli jak i rodziców potwierdzają, że tym projektem trafiliśmy w sedno oczekiwań 
środowiska. Zajęcia otwarte z udziałem rodziców, podczas których nauczyciel wykorzystuje 
nowoczesne technologie, są możliwe dzięki zakupionemu w ramach projektu przez Powiat 
Lubański dla każdego z 16 przedszkoli sprzętu multimedialnego, w tym tablicy interaktyw-
nej, projektora multimedialnego, laptopa, wizualizera i cyfrowego aparatu fotograficznego. 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego wdrażający program są dobrze przygotowani do 
stosowania nowoczesnych technologii na potrzeby edukacji przedszkolnej. Świetnie posłu-
gują się w pracy z dziećmi aplikacjami multimedialnymi powstałymi w ramach projektu oraz 
Internetem. Dzięki temu, że 16 placówek z powiatu lubańskiego wdraża innowacyjny pro-
gram edukacji przedszkolnej, ich nauczyciele zdobyli nowe kompetencje, niezbędne do pracy 
z nowoczesnymi technologiami. 

Projekt pt. „Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej”, w imieniu 
Powiatu Lubańskiego realizuje Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. I choć powiat 
nie jest organem prowadzącym dla przedszkoli, wszyscy mamy świadomość, że dzisiejsze 
przedszkolaki, odpowiednio przygotowane, będą aktywnymi uczniami szkół podstawowych, 
gimnazjów, a w efekcie trafią do naszych, powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Zdajemy 
sobie bowiem sprawę, że jeśli chcemy wychowywać młodzież adekwatnie do potrzeb i ocze-
kiwań rynku pracy w przyszłości, musimy wspierać rozwój dzieci już w przedszkolu. 

Multimedialne przedszkole to doskonały przykład na to, że w powiecie lubańskim unijne 
fundusze wykorzystujemy efektywnie, mając na względzie przyszłość powiatu i jego miesz-
kańców. 

Wszystkim mieszkańcom naszego powiatu – tym małym i tym dorosłym - życzę w Nowym 
2015 Roku sukcesów w pracy zawodowej oraz możliwości spełnienia osobistych planów. Oby 
rok 2015 obfitował w wiele ciekawych pomysłów, które będziemy mogli wspólnie zrealizo-
wać.  

Walery Czarnecki
Starosta Lubański
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Drodzy Nauczyciele, Rodzicie, Przedszkolaki,
Rozpoczęliśmy drugi rok wdrażania innowacyjnego pro-

gramu edukacji przedszkolnej „Multimedialne przedszkole.  
Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem”. W roku szkolnym 
2014/2015 to już 16 przedszkoli / szkół podstawowych z terenu 
powiatu lubańskiego pracuje z naszym programem. Powitali-
śmy w gronie placówek wdrażających Szkołę Podstawową nr 3  
w Olszynie z jej oddziałem przedszkolnym. Szkoła otrzymała na 
potrzeby projektu – tak, jak wcześniejszych 15 – zestaw multime-
dialny: tablice interaktywną, projektor multimedialny, wizualizer  
i aparat fotograficzny. Ponadto nauczycielka wdrażająca otrzyma-
ła pakiet materiałów metodycznych, a przedszkolaki – bezpłatne 

zeszyty ćwiczeń z kartami pracy oraz kamizelki odblaskowe, a także udział dzieci w 2 wyciecz-
kach po regionie. 

Zainteresowanie środowisk przedszkolnych i rodziców było znacznie większe, co świadczy 
o tym, że projekt „Multimedialne przedszkole” jest oczekiwaną, nowoczesną propozycją na 
edukację przedszkolaków. Zatem zadaniem PCE jest poszukiwanie możliwości realizacji po-
dobnych przedsięwzięć w kolejnym okresie programowania. 

W ramach projektu nauczyciele są otoczeni opieką merytoryczną i metodyczną oraz tech-
niczno-informatyczną, co wpływa na wysoką jakość naszych wspólnych działań. Realizacja 
projektu w 16 placówkach z 6 gmin z powiatu lubańskiego jest możliwa dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu personelu projektu oraz wszystkich pracowników Powiatowego Centrum 
Edukacyjnego. 

Drodzy Państwo,
Przed nami nowy – 2015 rok. Życzę Państwu: Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom,  

Pracownikom PCE, by ten nowy był jeszcze lepszy od mijającego roku, byśmy mogli wspólnie 
zaplanować i zrealizować wiele przedsięwzięć adresowanych do dzieci i młodzieży ze szkół 
i placówek oświatowych naszego powiatu. Bo tylko wspólna praca daje wiele satysfakcji  
i radości.  

Wszystkim Państwu życzę samych sukcesów w nowym roku i zapraszam do współpracy.  

           Anna Ł. Adamska
           Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego 
            w Lubaniu 
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KOLEJNY ROK WDRAŻANIA INNOWACYJNEGO PROGRAMU  
MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE  

W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH  
POWIATU LUBAŃSKIEGO

Od 1 września 2014r. rozpoczęliśmy drugi rok wdrażania w 16 przedszkolach/oddziałach „0”  
w szkołach podstawowych Powiatu Lubańskiego innowacyjnego projektu Multimedialne przedszko-
le - program edukacji przedszkolnej. Z e - przedszkolakiem izerskim szlakiem. Projekt współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 
III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty. Realizowany jest przez 
Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. 

Po pierwszym roku, który przyniósł wiele korzyści dla najmłodszych klientów edukacyjnych, 
kolejne przedszkolaki rozpoczynają swoją przygodę z Multimedialnym Przedszkolem. Od września  
w placówkach, które przystąpiły do projektu odbywają się zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnego 
programu edukacji przedszkolnej i sprzętu multimedialnego ( tablicy multimedialnej wraz z lapto-
pem, rzutnikiem i wizualizerem). 

Celem programu jest podniesienie jakości pracy w przedszkolach/oddziałach „0” w szkołach pod-
stawowych. Swoim wsparciem w roku szkolnym 2014/2015 obejmujemy kolejną grupę - 635 dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia z dziećmi prowadzi 30 nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni do pracy 
z multimediami. Realizacja projektu przyniesie korzyści zarówno dla placówki, jak i dziecka oraz jego 
rodziców. 

Rodzice będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach otwartych, prowadzonych przez nauczycieli, 
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania multimediów, zgodnie z ustalonym harmonogramem 
spotkań. 

Dzieci, oprócz ciekawych i innowacyjnych zajęć w przedszkolu, wezmą udział w dwóch wyciecz-
kach turystyczno – krajoznawczych po Pogórzu Izerskim. Dla wielu przedszkolaków będzie to pierw-
sza turystyczna wyprawa o charakterze krajoznawczym. Odwiedzą nowe i niezwykle interesujące 
miejsca naszego regionu, które przed nimi odkryją nauczyciele i przewodnicy. 

Placówki realizujące projekt w roku szkolnym 2014/2015
•	 Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu – 2 grupy
•	 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lubaniu – 3 grupy
•	 Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubaniu – 3 grupy
•	 Szkoła Podstawowa w Platerówce – 2 oddziały przedszkolne
•	 Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie – 2 grupy
•	 Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach – 1 oddział przedszkolny
•	 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie -1 oddział przedszkolny
•	 Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie - 1 oddział przedszkolny
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•	 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radogoszczy - 1 oddział przedszkolny
•	 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pisarzowicach - 3 oddziały przedszkolne
•	 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radostowie Średnim – 1 oddział przedszkolny
•	 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kościelniku - 1 oddział przedszkolny
•	 Przedszkole w Zarębie – 3 grupy
•	 Szkoła Podstawowa w Siekierczynie - 2 oddziały przedszkolne
•	 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świeradowie – Zdroju – 1 oddział przedszkolny
•	 Miejski Zespół Szkół Przedszkole Miejskie w Świeradowie - Zdroju – 3 grupy

Zapraszamy do współpracy!

Najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku 2015
wraz z podziękowaniami 
za dotychczasową współpracę 
składa zespół projektowy 
„Multimedialne przedszkole”
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UCZYĆ SIĘ TO NIC INNEGO, JAK PRZYPOMINAĆ  
SOBIE – SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI

Od września 2014 roku regularnie – raz w miesiącu - 
odbywają się seminaria informacyjno – instruktażowe 
przygotowywane i prowadzone przez pracowników 
projektu, m.in. przez: dyrektora PCE w Lubaniu Annę 
Adamską, kierownika projektu Agnieszkę Jakubiszyn, 
specjalistkę ds. programowych i merytorycznych  
Beatę Siodłak, specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji 
Krzysztofa Cwalinę oraz informatyka Przemysłowa 
Leszczyńskiego. Dotychczas odbyły się trzy spotkania 
stacjonarne oraz jedno seminarium wyjazdowe.

Cykl spotkań skierowany był do nauczycieli realizu-
jących projekt. Poruszono do tej pory następujące obszary tematyczne:

•	 Co niesie za sobą wdrażanie programu Multimedialne przedszkole – program edukacji przed-
szkolnej? Korzyści dla dziecka, rodzica i placówki.

•	 Dojrzałość szkolna.
•	 Zadania realizatora projektu.
•	 Działanie aplikacji i ich wykorzystanie w pracy z dziećmi.
•	 Zasady dokumentacji pracy nauczyciela wdrażającego program – informacje dotyczące pisania 

sprawozdań miesięcznych, realizacji zadań w placówkach, podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego.

•	 Przygotowanie i uzupełnianie dokumentacji dotyczącej dziecka.
•	 Zasady monitoringu i ewaluacji w projekcie.
•	 Organizacja wycieczek w roku szkolnym 2014/2015 – pełna dokumentacja.
W ramach projektu zorganizowano dwudniowe seminarium wyjazdowe, odbyło się w dniach 

18.10 – 19.10.2014r. w Karpaczu w Hotelu Sandra. Głównym tematem była analiza działań w ramach 
projektu Multimedialne przedszkole… w poszczególnych placówkach. Omówiono funkcjonowanie 
innowacyjnego programu i zasady przygotowania i prowadzenia wycieczek. Następnie przystąpio-
no do omówienia organizacji wycieczki, w której dnia następnego mieli uczestniczyć nauczyciele. 
Omówiono cele trasy i zadania do wykonania podczas wyjścia w teren. Tak przygotowani uczestnicy 
seminarium bez obaw ruszyli do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Potem 
zwiedzili Domek Laboranta, ogród ziół i roślinności Karkonoszy, poznali budowę i ukształtowanie te-
renu Karkonoszy oraz zwierzęta tego terenu. Wiedza i doświadczenia zdobyte podczas seminarium 
w Karpaczu pozwolą nauczycielom przygotować profesjonalnie wycieczki dla dzieci. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEDRZYCHOWICACH - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
WYCHOWAWCZYNI: BOŻENA ZYNEL

Jak co roku w październiku w Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach 
odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Nauczy-
ciele wspólnie z rodzicami oraz przedstawicielami 
sołectwa zorganizowali na boisku szkolnym festyn, 
w którym wzięły udział zarówno uczniowie szkoły 
jak i dzieci z pobliskich wiosek. Na dzieci czekało 
wiele atrakcji, tj. dmuchane zamki, loteria fanto-
wa, kawiarenka oraz ognisko, na którym piekły się 
ziemniaczki i kiełbaska. Dzieci mogły wziąć udział 
także w zawodach sportowych oraz zabawach  
z chustą animacyjną.  

Podsumowaniem festynu były zajęcia pla-
styczne pt. Stemplowane szlaczki, które dzieci 
wykonały za pomocą stempli z ziemniaków. Po-
mysły, wyobraźnia i fantazja dzieci doprowadziły 
do powstania pięknej wystawy prac, którą mogli 
podziwiać rodzice. 

W Święto pieczonego ziemniaka włączyły się, 
i to bardzo aktywnie, dzieci z oddziału przed-
szkolnego, dzięki temu zdobyły nowe doświad-
czenia i wiedzę.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
WYCHOWAWCZYNIE: ALICJA BARABOLA, IZABELA PIROWSKA

We wrześniu w przedszkolu w Siekierczynie, 
zgodnie z tematem kompleksowym Ziemnia-
ki Króla Bula, dominowały tematy związane 
z ziemniakami. Segregowaliśmy ziemniaki, we-
dług jednej określonej cechy: wybieraliśmy te na 
pieczątki, do pieczenia, na ziemniaczane stworki  
i potworki i do dekoracji. Zabawy było co niemia-
ra. Na tablicy multimedialnej, razem z dziadkiem 
Stasiem i Kasią, oglądaliśmy ziemniaki od bulwy 
do bulwy. Spacerowaliśmy po polach i przyglą-
daliśmy się wykopkom. Dzieci samodzielnie two-

rzyły wzory z ziemniaczanych stempli na suknię pani Jesieni. Prace wyszły świetne, były kolorowe  
i bardzo twórcze. Robiliśmy też sałatkę jarzynową, 
która bardzo nam smakowała. Główną atrakcją 
dla dzieci  było wykonanie kukiełek Ziemniaczane 
stworki - potworki. Wszystkie prace trafiły na wy-
stawę i zdobiły kąciki przedszkolne. Nie zabrakło 
również ziemniaczanych konkurencji sportowych: 
były rzuty ziemniakiem do celu, toczenie, a to 
wszystko na szkolnym orliku. Na pikniku nikogo 
nie ominął poczęstunek - pieczone  ziemniaki. Ten 

jesienny  tydzień, pachnący pieczonym ziemnia-
kiem, na pewno wszyscy będą długo pamiętać, 
bo następny dopiero za rok.

Zgodnie z tematem kompleksowym Idzie-
my na wycieczkę, bierzemy humor w teczkę, 
codziennie wychodziliśmy na wycieczki, któ-
re przybliżały dzieciom najbliższe otocze-
nie. Dzieci uczyły się tego, co związane jest  
z bezpieczeństwem oraz sztuki pakowania ple-
caka zgodnie z zasadą, aby nie zabrakło niczego, 
co jest potrzebne na szlaku. Oprócz tego 
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wiedzą, jak ratować życie i jak ułożyć 
poszkodowanego w pozycji bocznej 
bezpiecznej. Znają numery alarmowe, 
wiedzą, jak dzwonić, co powiedzieć. 
Byliśmy też z wizytą w OSP Siekierczyn 
i poznaliśmy trudną i niebezpieczną 
pracę strażaka. Dowiedzieliśmy się jak 
strażacy pracują, co kryje się w wozie 
strażackim i jak ciężko jest utrzymać 
wąż strażacki, gasząc pożar. 

Izery moja Mała Ojczyzna, 
to kolejny temat kompleksowy  
i kolejne przygody. W czasie wy-
cieczek i spacerów dzieci poznały 
gminę Siekierczyn i jej historię. 
Chętnie słuchały opowiadania 
o historii herbu Siekierczyna, wi-
działy flagę, którą samodzielnie 
namalowały. Dowiedziały się też 
o tym, skąd pochodzi symbol na-
szego kraju, nasz herb. Polska, to 
nie tylko Siekierczyn - tego dowie-
działy się dzieci, wybierając się 
na wycieczkę pociągiem do Zgo-
rzelca. To była atrakcja. Głównym 
celem wycieczki, było poznanie popularnego środka transportu – pociągu. Spotkanie  
z rowerzystą-hobbystą pomogło dzieciom w ustaleniu, jak zachować bezpieczeństwo 
podczas wycieczek rowerowych.
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SZKOŁA PODSTAWOWA im. ORŁA BIAŁEGO W KOŚCIELNIKU  
– ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  

WYCHOWAWCZYNI: ANETA JUSZCZYK

Multimedialne przedszkole prężnie działa  
w Kościelniku. Zajęcia przy tablicy multimedialnej 
zachęcają do działania, pomagają przełamywać 
bariery, uczą poprzez zabawę. Wśród dzieci na-
wiązała się już nić przyjaźni.

30 września 2014r. w Kościelniku odbyło się 
Święto Pieczonego Ziemniaka. Przedszkolaki 
wspólnie z rodzicami ozdabiały papierowego 
ziemniaka własnoręcznie wykonanymi stempel-
kami. Nie zabrakło śpiewu, wspólnych zabaw oraz 
zawodów sportowych pomiędzy drużynami dzieci 

i rodziców.
 Wspaniałą zabawę zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek i ziemnia-

ków przy wspólnym ognisku.
Efektem kuchennych re- 

wolucji w oddziale przed-
szkolnym była pyszna sałatka 
ziemniaczana wykonana krok 
po kroku przez naszych ma-
łych kucharzy. Przedszkolaki 
udowodniły po raz kolejny, że 
siła tkwi w grupie. Po ciężkiej 
pracy przyszła pora na degu-
stację. Smakowało wyśmieni-
cie.

Mali przyrodnicy poczynili 
pierwsze kroki w poznawaniu 
otaczającego świata. Wypra-
wa w nieznane zachęciła do 
bliższego kontaktu ze świa-
tem roślin i zwierząt. Przed-
szkolaki obserwowały zmiany 
zachodzące w przyrodzie za 
pomocą zmysłów. Zapoznały 
się z budową liścia, poznały 
zwyczaje dżdżownicy i ślima-
ka.
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Śladami pradziada wyruszyliśmy zwiedzać najbliższą okolicę. Do-
tarliśmy do starej i malowniczej wsi Jałowiec. Mało kto wie, że wśród 
pól i lasów, otoczone niezwykłym klimatem wznoszą się zabytki  
z przełomu XVIII i XIX wieku. Mieliśmy okazję zobaczyć klasyczny 
pałac z należącym do niego parkiem i mauzoleum ostatniego właści-
ciela posiadłości. Nieopodal wznoszą się ruiny kościoła granicznego, 
w którym niegdyś odbywały się nabożeństwa ewangelików.

Podczas wyprawy w blasku jesiennego słońca podziwialiśmy 
piękne okolice, a stara brzoza obdarowała nas pozytywną energią.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. JANA PAWŁA II W ŚWIERADOWIE – ZDROJU  
- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  

WYCHOWAWCZYNI: GRAŻYNA WĘGLOWSKA

Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  
w Świeradowie – Zdroju lubią przebywać na po-
wietrzu. Wraz ze swoją panią Grażyną Węglowską 
zwiedzając najbliższą okolicę, poznawały ciekawe 
miejsca Pogórza Izerskiego oraz swojej miejsco-
wości – Czerniawy.

W okresie pięknej, złotej jesieni, wraz z Kasią  
i dziadkiem podziwiały różnorodne kolory przyro-
dy, szukały ziół, a także odwiedziły Czarci Młyn, 

gdzie dowiedziały się 
w jaki sposób miele 
się mąkę. Pan mły-
narz zaprezentował 
dawne narzędzia, 
których używano do 
pracy na wsi - m.in. 
cep, kosę, sierp. 
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Wędrując po okolicy dzieci zwiedziły Grotę 
Czerniawa, odwiedziły okoliczne sady i ogrody,  
a następnie ze świeżych owoców i warzyw samo-
dzielnie wykonały sok. Był przepyszny, a przede 
wszystkim zdrowy i pełen witamin. Aby bez-
piecznie wędrować po szlakach i ulicach poznały 
zasady ruchu drogowego, a znajomość znaków 
drogowych utrwalały także przy wykorzystaniu 
tablicy multimedialnej. 

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W RADOGOSZCZY - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
WYCHOWAWCZYNI: KATARZYNA SZUCHALSKA

Miesiące wrzesień oraz październik zaprowa-
dziły multimedialne przedszkolaki do krainy pani 
Jesieni. 

Dzieci dostały bardzo trudne zadanie domowe 
- musiały wraz z rodzicami znaleźć dowody na 
to, że jesień zbliża się do nas wielkimi krokami. 
Następnego dnia wspólnie oglądaliśmy zgroma-
dzone symbole tej pory roku. 

Podczas wycieczki do lasu z Kasią i dziad-
kiem Stasiem, dzieci szukały jesiennych darów  
i dowodów na to, że jesień zagościła na dobre. 
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Las w Radogoszczy okazał się być pełen nie-
spodzianek dla dzieci. Wśród liści znajdowały one 
ukryte skarby jesieni. Przedszkolaki stwierdziły, 
że jesień ma bajkowe kolory. W czasie leśnej 
przygody każde dziecko mogło robić zdjęcia apa-
ratem fotograficznym. Maluchy, na zakończenie 
wycieczki, bawiły się w liściach i właśnie na to 
czekały najbardziej. Pełne wrażeń i nieco zmęczo-
ne wróciły do przedszkola. Z zebranych skarbów 
powstał kącik przyrodniczy oraz piękne prace 
plastyczne, m.in. Drzewo moich marzeń.

Piękna, jesienna pogoda pozwoliła obserwo-
wać zmieniającą się przyrodę, okolicę, piękne 

krajobrazy. Towarzyszem wypraw przedszkolaków był zawsze aparat fotograficzny. 

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W RADOSTOWIE ŚREDNIM - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
WYCHOWAWCZYNI: ANNA LEWANDOWSKA

Starszaki z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Radostowie Średnim bardzo chętnie uczą się 
nowych rzeczy. Zawitały więc do Ziołowej Apteki 
Matki Natury. Wspaniale się tam czuli. Rumianek, 
pokrzywa, mniszek lekarski, babka lancetowata, 
dziurawiec, melisa, szałwia itd. - te trudne słowa 
nie są już dla nich tajemnicą. Dzieci wybrały się 
we wspaniałą podróż z Matką Naturą - niezwykłą 
zielarką. Nauczyły się, że zioła są naturalnym dro-
gocennym lekarstwem. Dzieci pod okiem Dziadka 
Stasia i e-przedszkolaka Kasi stworzyły wspaniałe 
kolorowe zielniki, które nie tylko zdobią przed-

szkole, ale roztaczają wspaniały bukiet zapachów 
wpływający relaksująco na małych i dużych by-
walców przedszkola. 
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Dzieci zabawiły się również w małych ogrod-
ników- stworzyły swój własny kącik zielarski, 
samodzielnie posadziły w doniczkach zioła, które 
codziennie doglądają.  

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OLSZYNIE
WYCHOWAWCZYNIE: KLAUDIA JAGIEŁŁO – BASZAK, SYLWIA OKUNIEWICZ

W ramach zajęć Mały fotograf dzieci wczuwały 
się w rolę fotografa i wykonywały zdjęcia swoich 
kolegów i koleżanek.

We wrześniu w ramach realizacji tematu tygo-
dnia: Szumi las, gubi złote liście, wybraliśmy się 
z dziećmi na spacer po lesie. Dzieci podziwiały 
krajobraz jesiennej przyrody, bawiły się na łonie 
natury. 

Dzieci, przy pomocy lupy, obserwowały zioła 
rosnące na pobliskiej łące. Szukały ziół poznanych 
wcześniej na zajęciach. Badały rośliny za pomocą 
zmysłów: węchu, dotyku, wzroku. 

Innym razem dzieci degustowały chlebek z se-
rem mozarella, pomidorem i bazylią. Wychowan-
kowie lubią eks- 
perymentować 
kulinarnie i chęt-
nie uczestniczą 
w tego typu zaję-
ciach.
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W roku szkolnym 2014/2015 w projekcie Mul-
timedialne Przedszkole – program edukacji przed-
szkolnej biorą udział także najmłodsze przed-
szkolaki z przedszkola w Olszynie. Na początku 
września maluszki po raz pierwszy założyły kami-
zelki odblaskowe i wyruszyły w nich na pierwszą 
wycieczkę – zwiedzanie przedszkola. Odwiedziły 
m.in. panie kuchareczki gotujące obiadek.

Duże zaciekawienie wzbudziła u dzieci tabli-
ca multimedialna. Z zainteresowanie słuchały 
do czego można ją wykorzystać, po czym same 
chętnie przystąpiły do działań z wykorzystaniem 
tablicy.

Mimo, że dzieci mają trzy latka bardzo lubią 
spacerować, dzięki czemu poznają najbliższe oto-
czenie.

W poszukiwaniu mieszkańców łąki wybrały się 
na spacer z lupą.
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LUBANIU
WYCHOWAWCZYNIE: MARZENA KUCZYŃSKA, JOANNA MISIURKA, MAŁGORZATA RACIĘDA

Dzieci z grupy III drugi tydzień września 
spędziły bardzo pracowicie, realizując blok te-
matyczny Jestem e - przedszkolakiem, podczas 
którego poznawały różne media, między innymi 
telewizję. Ponieważ telewizja jest nieodłącznym 
elementem naszego życia, warto aby dzieci miały 
możliwość poznania pracy osób, które mają swój 
udział w tworzeniu programów telewizyjnych. 
Wychowawczyni Małgorzata Racięda zaprosiła 
pracowników telewizji kablowej Komsat – dzien-

nikarza i operatora kamery. Dzieci poznały tajniki 
pracy w telewizji oraz sposób działania kamery. 
Wspólnie z wnuczką Kasią i dziadkiem Stasiem 
miały możliwość przeprowadzenia wywiadu z ko-
legami z innych grup przy użyciu profesjonalnego 
sprzętu. Takie spotkania dają dzieciom możliwość 
radosnego odkrywania otaczającej je rzeczywi-
stości oraz zdobywania nowych doświadczeń. 
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Październikowa pogoda sprzyjała rodzinnym wycieczkom w cieka-
we miejsca Pogórza Izer-
skiego. Dzieci z pomocą 
pani Małgosi i e - turyst-
ki Kasi poznawały zasa-
dy bezpiecznej wyprawy 
w góry. Zapoznały się  
z wyposażeniem aptecz-
ki, niebezpieczeństwami 
czyhającymi na turystów 
oraz kompletowały od-
powiedni strój. Zdobyły 
podstawowe umiejętno-

ści w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pamiętając o ważnych numerach alarmowych do służb 
ratowniczych: 112, 999, 998, 997. Zdobytą wiedzę i umiejętności miały okazję wykorzystać podczas 
zabawy improwizowanej Wycieczka w góry. 

W październikowy poranek przedszkolaki  
z grupy III, IV i V postanowiły dowiedzieć się, jak 
smakują pieczone ziemniaczki. Już od samego 

rana dzieci pomagały w przygotowaniu dekoracji, 
zawijały w sreberka i układały na blachach ziem-
niaki do pieczenia, które później własnoręcznie 
dostarczyły do przedszkolnej kuchni. 

E-przedszkolaki wybrały się także w wirtualną 
podróż na plantację ziemniaków, żeby sprawdzić, 
czy potrafią właściwie zadbać o swoją uprawę. 
Nie zabrakło też ziemniaczanych tańców. 

Dużo emocji dostarczyły naszym milusińskim 
wyścigi w przyciąganiu wywrotek z ziemniakami. 

A na zakończenie dnia ziemniaka dzieci z wiel-
ką ochotą skonsumowały upieczone w piecu in-
dukcyjnym ziemniaki, które smakowały jak potra-
wy z najlepszej kuchni świata. 
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Jesienią multimedialne przedszkolaki z „trójki” 
nie miały czasu na nudę. Wspaniała aura sprzyjała 
spacerom i wycieczkom, podczas których dziecia-
ki obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie, 
gromadziły okazy do kącika przyrody. Z apara-
tem w dłoni, skrzętnie sprawdzały, co dzieje się 
w lesie, sadzie i w ogrodzie. Rytuałem stało się 
już oglądanie zrobionych podczas wyjść zdjęć 
na tablicy multimedialnej. Zgromadzone skarby 
jesieni mali artyści wykorzystywali do tworzenia  
jesiennych arcydzieł.

Trójkowe przedszkolaki uwielbiają zabawy –  
w tym roku wzięły udział w Dniu Jabłka i w Dy-
niowym Święcie. Ubrane w odpowiednie kolory 
jesienno-dyniowe, a podczas święta jabłka  
w czerwone, żółte i zielone, z ogromnym entuzja-
zmem uczestniczyły w różnorodnych zabawach 
dydaktycznych, pląsach i konkursach. Sprawdzały, 
co znajduje się we wnętrzu dyni, dowiedziały się, 
że jadalne są nie tylko pestki, ale także miąższ. 
Podczas zajęć kulinarnych robiły pyszny sok jabłko-
wy, piekły ciasto z dyni. Rodzice przygotowali wiele 
zdrowych smakołyków, takich jak: mus dyni, prażone pestki dyni, suszone jabłka, szarlotka itp. Było 
pysznie, zdrowo i bardzo wesoło. Takie owocowo- warzywne święta przyczynią się z pewnością do 
zmian nawyków żywieniowych multimedialnych przedszkolaków i na długo pozostaną w ich pamięci.

Dzięki dziadkowi Stasiowi i jego wnuczce Kasi 
trójkowe przedszkolaki dowiedziały się, czym 
są zioła i po co się je sieje i zbiera. Wyposażone 
w lupy i wiklinowy kosz wspólnie wybrali się 
do ogrodu i na łąkę, żeby odszukać i nazbierać 
świeżych ziół. Zgodnie ze wskazówkami Izerskiej 
Zielarki przygotowaliśmy nasze zioła do suszenia. 
W sali powstał kącik Izerskiej Zielarki i wspaniała 
herbaciarnia, w której mogliśmy degustować 
rozmaite herbatki ziołowe i ziołowo- owocowe. 
Hitem okazała się herbatka ze świeżymi listkami 
mięty … pycha …i nawet o cukier nikt nie prosił.

Na parapetach powstały ziołowe ogródki – 
będziemy doglądać naszych ziółek, podlewać i obserwować, jak rosną. Teraz już wiemy, że zioła są 
smaczne i zdrowe, a pomidor o wiele bardziej smakuje z listkiem bazylii!
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MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE – ZDROJU - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
WYCHOWAWCZYNIE: DANUTA GRONSKA, DANUTA MOSIEWICZ, AGNIESZKA WIELGO

W jesienny, słoneczny poranek Leśne Ludki wyruszyły na wycieczkę do lasu. W wyprawie towa-
rzyszył im dziadek Staś, wnuczka Kasia oraz pan 
leśniczy. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały 
w samym sercu środowisko przyrodnicze, jakim 
jest las. Rozpoznawały i nazywały drzewa (liściaste 
i iglaste). Z uwagą słuchały odgłosów lasu: śpiewu 
ptaków, szumu strumyka. Pan leśniczy opowiadał 
o tym, jak należy zachowywać się w lesie, jakie 
zwierzęta zasypiają na zimę, a jakie należy dokar-
miać. Dlaczego nie można niszczyć grzybów trują-
cych. Dzieci wykazały się dużą znajomością wiedzy 
o środowisku leśnym. W nagrodę otrzymały me-
dale i kolorowanki o zwierzętach leśnych.

Leśne Ludki uwielbiają zajęcia na temat wa-
rzyw i owoców. Dlatego też wybrali się na wy-
cieczkę na pobliskie działki i sklepu warzywnego. 
Na działkach podziwiali piękne, jesienne kwiaty, 
zagrabione grządki, na których rosły warzywa. 
Dziadek Staś opowiedział dzieciom, jak owoce  
i warzywa trafiają do sklepów i zaprosił na spa-
cer do „warzywniaka”, w którym ukryła się Ka-
sia. Dzieci wyruszyły na poszukiwania pacynki. 
Ileż było radości, kiedy ujrzeli Kasię siedzącą na 
worku z ziemniakami. Później przedszkolaki wy-
klejały owoce kulkami z kolorowej bibuły, lepi-
ły warzywa z masy solnej, liczyły jabłka, gruszki  
i śliwki, kolorowały i tańczyły. 
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We wrześniu 3- letnie Słoneczka rozpoczęły 
swoją wielką przygodę z Multimedialnym przed-
szkolem. Bardzo zaprzyjaźniły się z maskotkami 
projektu Kasią i dziadkiem Stasiem, które obo-
wiązkowo zabierają na spacery i wędrówki po 
najbliższej okolicy. W ramach realizacji tematu 
Przedszkolak bezpieczny na drodze, maluszki do-
wiedziały się: co to jest zebra, i dlaczego należy 
nosić znaczki odblaskowe, a następnie włożyły 
kamizelki, zabrały ulubione maskotki i wyruszyły 
na pobliskie skrzyżowanie. Pod bacznym okiem 
pani policjantki, mamy Zosi, Słoneczka ćwiczyły 

poprawne przechodzenie na drugą stronę ulicy. Mogły być z siebie dumne, zostały pochwalone przez 
panią policjantkę za to, że doskonale poradziły sobie z wykonywaniem zadania.

Kiedy umiejętność prawidłowego przecho-
dzenia przez ulicę została w pełni opanowana, 
przyszedł czas na dalszą wycieczkę. W słoneczny, 
październikowy dzień Słoneczka wybrały się do 
parku po jesienne „skarby”. Zgromadziły mnó-
stwo żołędzi, kasztanów, liści i szyszek, ale zanim 
je posegregowały i umieściły w kąciku przyrodni-
czym, poddały je wnikliwej obserwacji. Jesienne 
dary należało dokładnie zbadać, aby uzyskać od-
powiedź na nurtujące dzieci pytania: czy wszyst-
kie szyszki wyglądają tak samo?, jakie wzorki są 
na liściu?, co kryje w sobie mech? Kasia była pełna podziwu dla młodych badaczy przyrody.

 Maluszki z zainteresowaniem przyglądały się 
ślimakowi, który właśnie rozpoczął śniadanie,  
a także motylowi, który w momencie obserwacji 
rozłożył swoje kolorowe skrzydełka. Jesienne 
okazy wzbogaciły przedszkolny kącik, a motyl  
i ślimaczek wyniesione zostały do ogrodu. Dzieci 
dowiedziały się również, że nie wolno krzywdzić 
żadnych zwierząt. 

Dzieci z grupy Stokrotek 19 września 2014 r. 
zaprosiły swoje pacynki na uroczyste obchody 
Dnia Przedszkolaka. Jest to ogólnopolskie świę-
to ustanowione przez sejm w 2010 r. W naszym 
przedszkolu impreza ta odbyła się pod hasłem 
Zabawy z różnych stron świata. Wszystkie dzieci 
odśpiewały wspólnie Hymn przedszkolaka i wzię-
ły udział w egzotycznych zabawach, takich jak: 
Rangoli, Pilolo czy Abhumil. 
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Dziadek Staś i Kasia odwiedzili już razem  
z nami wiele ciekawych miejsc. Pokazaliśmy im 
m. in. piękne, nowe place zabaw, które zostały 
niedawno wybudowane w Świeradowie-Zdroju. 
To świetne miejsca do aktywnego spędzania wol-
nego czasu w pogodne dni.

Jedną z milszych imprez, w których braliśmy 
udział był Dzień Uśmiechu. Przedszkolaki ubrane 
w nasze odblaskowe, radosne, żółte kamizelki, 
wyruszyły razem z Dziadkiem Stasiem i Kasią  
w miasto. Rozdawaliśmy wszystkim spotkanym 
przechodniom uśmiechnięte, papierowe buźki. 
Opowiadaliśmy również o tym, co to za święto, 
skąd mamy takie fajne kamizelki i co oznacza na-
pis Multimedialne Przedszkole.  

SZKOŁA PODSTAWOWA im. EMILII PLATER W PLATERÓWCE - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
WYCHOWAWCZYNIE: URSZULA GALAS, TERESA JAKUBCZYK

Grupa sześciolatków w ramach 
programu Multimedialne przedszko-
le realizuje wiele ciekawych tema-
tów m.in. temat edukacyjny Śladami 
izerskiej zielarki. Dzieci uczestniczyły 
w licznych wycieczkach do lasu, na po-
bliskie łąki i  ogródki działkowe, podczas 
których dokonywały wielozmysłowej 
obserwacji ziół. Sześciolatki poznawa-

ły nazwy ziół, oglądały je z wykorzystaniem lupy 
oraz wizualizera - dotykały, wąchały,  porówny-
wały, szkicowały, fotografowały oraz  zbierały zio-
ła do kącika projektu, a tym samym  przedszkol-
nego zielnika. Swoją wiedzą i umiejętnościami  
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6 - latki podzieliły się z wszystkimi  dziećmi  
z naszego przedszkola podczas prezentacji multi-
medialnej, wystawy własnych wytworów, cieka-
wych eksponatów ziół znajdujących się w kąciku 
przyrodniczym, jak również degustując warzywno 
- ziołową sałatkę 
samodzielnie wy-
konaną. Starszaki 
już wiedzą, że zioła 
są zdrowe, pach-
nące, dekoracyjne,  
a przede wszystkim 
lecznicze. Od tej 

pory korzystamy wszyscy z  właściwości zdrowotnych ziół.
Dzieci z oddziału przedszkolnego w Platerówce z grupy 3, 4 - lat-

ków od początku zaprzyjaźniły się z aparatem, który towarzyszy im 
w każdym przedsięwzięciu. Dzieci chętnie zabierają dziadka Stasia 
 i Kasię na wycieczki, plac zabaw czy na uroczystości, w których brały 
udział. Podczas spacerów obserwowały zmieniającą się przyrodę. Zachwycały się wielobarwnym wi-
dokiem swojej miejscowości. 

Podczas jednych z jesiennych zajęć dzieci wy-
konywały pachnące wazoniki z przyniesionych 
przez siebie nasion, pestek i ziaren. Dzięki ciężkiej 
pracy powstały piękne, ozdobne wazoniki.

Zajęcia z mąką pszenną okazały się bardzo cie-
kawe. Dzieci za pomocą zmysłu dotyku i smaku 
poznawały ten produkt. Poznały sposób wykony-

wania chlebka, zabawiły się w piekarzy i same go 
upiekły. Chlebek tak pięknie pachniał, że nikt nie 
mógł się mu oprzeć.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W OLSZYNIE - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
WYCHOWAWCZYNI: MAŁGORZATA BASZAK

Idąc śladami izerskiej zielarki, przedszkolaki 
wybrały się na poszukiwanie ziół na pobliską łąkę. 
Tam bez żadnych trudności odszukały lecznicze 
rośliny, z którymi wcześniej zostały zapoznane. 
Po powrocie do przedszkola dzieci przygotowały 
zebrane zioła do suszenia. Po paru dniach mali 
przyrodnicy wykonali wspólnie zielnik. 

W celu pogłębienia wiedzy na temat leczni-
czych walorów ziół, przedszkolaki udały się do 
apteki. Pani farmaceutka opowiedziała im o wy-
korzystywaniu ziół w medycynie. Na koniec po-
częstowała dzieci cukierkami z soku z lipy. 

Aby zgłębić 
temat telewizji 
jako środka komunikacji, przedszkolaki wzięły udział w zabawie, 
wcielając się w rolę spikera, aktora i dziennikarza. Najbardziej in-
teresujący okazał się zawód dzien-
nikarza. Dzieci przeprowadzały 
wywiady wśród swoich kolegów,  
a tym samym dowiadywały się  
o sobie wielu ciekawych rzeczy. 

Podczas spotkania z ratownikiem 
medycznym – panem Damianem 
Kiszkielem ratownikiem - Pogoto-
wia Ratunkowego w Jeleniej Górze, 

przedszkolaki pochwaliły się swoją wiedzą teoretyczną, ale bardzo 
były zainteresowane tym, co zawierają „walizki”, które przyniósł 

pan ratownik. 
Okazało się, że 
jest w nich mnóstwo interesujących rzeczy. Jednak 
najbardziej podobały im się ćwiczenia praktyczne 
na fantomie. Mali słuchacze z uwagą przyglądali 
się czynnościom wykonywanym przez ratownika,  
a następnie według wskazówek próbowały na-
śladować sztuczne oddychanie i masaż serca. 
Nauczyły się również, jak prawidłowo układa się 
poszkodowanego w pozycji bocznej - ustalonej. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZYNIE 
- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYCHOWAWCZYNI: JUSTYNA JASIŃSKA

We wrześniu dzieci wzięły udział 
w programie edukacyjno – warsz-
tatowym Zielony rower. Edukatorzy 
przeprowadzili z dziećmi szereg zabaw 
edukacyjnych poświęconych proble-
matyce lasu. Udział w tym programie 
przypomniał wszystkim, że las jest 
naszym wspólnym dobrem, o które 
należy dbać! Miło nam było  ciekawie 
zdobywać wiadomości i umiejętności 
w tak niecodzienny sposób. Podczas 
wycieczki do najbliższego lasu dzieci 

obserwowały naturalny ekosystem świata roślin 
i zwierząt. Poznawały przyrodę patrząc, słuchając 
i dotykając. Każdy starał się usłyszeć i zapamiętać 
jak najwięcej leśnych dźwięków. Z zebranych oka-
zów przyrodniczych dzieci wykonały różnorodne 
prace plastyczno – techniczne.

W październiku Krasnoludki wybrały się do 
apteki w ramach realizacji tematu dnia Ziołowa 
apteka. Celem wizyty było zwrócenie uwagi na 
wykorzystanie ziół oraz leków ziołowych w życiu 
codziennym.

W listopadzie podczas wycieczki do pasieki, 
pszczelarz opowiedział dzieciom o życiu pszczół, 

ich pracy i ogromnej roli w środowisku. Przed-
szkolaki poznały także budowę ula, wiedzą już, 
co to są plastry miodu i do czego służy miodarka. 
Dzieci miały okazję przymierzyć strój pszczelarza, 
a także zostały poczęstowane miodem.
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBANIU
WYCHOWAWCZYNIE: WIOLETTA ŁOTECKA, IZABELA ZAJĄC

Na początku października Pszczółki 
i Żabki miały możliwość poznać atrak-
cyjne miejsca przyrodnicze i wzbogacić 
swoją wiedzę o funkcjonowaniu lasu 
i życiu jego mieszkańców wędrując 
po ścieżce edukacyjno - ekologicznej 
„Jeleniówka” w Chromcu. Dzieci roz-
poznawały drzewa liściaste, iglaste, 
szukały i zbierały leśne skarby, okre-
ślały zmiany zachodzące w przyrodzie 
jesienią, słuchały odgłosów lasu. Wiele 
radości dostarczył wszystkim test 
sprawności - rzut szyszką w drzewo (bi-

let do dalszej wędrówki). Na koniec wycieczki na 
wszystkich uczestników czekało ognisko i pyszne 
kiełbaski.

Z wielkim zainteresowaniem realizowaliśmy 
również temat Śladami Izerskiej Zielarki. Dzieci 
przyniosły z domu wiele różnych gatunków ziół 
świeżych oraz suszonych. Jednak wielką frajdą 
była dla wszystkich wyprawa na pobliską łąkę  
w poszukiwaniu leczniczych roślinek. Mimo późnej 

pory jesiennej, dzieciom udało się znaleźć różne 
gatunki ziół. Nazywały je, słuchały o ich leczni-
czych właściwościach. Po powrocie do przedszkola  
z mięty zaparzyliśmy aromatyczną herbatkę.

Podczas jednych z jesiennych zajęć dzieci 
wzbogacały swoją wiedzę na temat warzyw  

i owoców. Wiele wiadomości zdobyły m.in. korzy-
stając z aplikacji przy wykorzystaniu tablicy mul-
timedialnej oraz podziwiając pobliskie ogródki. 
Wiele radości przyniosło dzieciom także przygo-
towywania sałatki owocowej. Po trudzie krojenia 
owoców wszyscy ze smakiem zajadali swój wła-
snoręcznie wykonany deser. 
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Jesień – to kolorowa i wyjątkowa pora roku. 
Przekonały się o tym dzieci z grupy III Żabki wy-
ruszając na spacer do parku na Kamiennej Górze. 
Podczas spaceru obserwowały przyrodę, podzi-
wiały jesienny krajobraz i zbierały „skarby”- czyli 
kasztany, żołędzie i kolorowe liście, które wzboga-
ciły kącik przyrody w sali.

Święto Pieczonego Ziemniaka na stałe wpisało 
się do kalendarza imprez w naszym przedszkolu. 
Tego dnia – na powitanie jesieni - dzieci brały 
udział w zabawach i różnych konkursach, dzięki 

którym mogły wykazać się sprawnością m.in.  
w rzucaniu ziemniakiem do kosza, czy też zwin-
nością i szybkością w zawodach. Uwieńczeniem 
tej świetnej zabawy było zjadanie ze smakiem 
gotowanych ziemniaków. 

W ramach promowania zdrowego odżywia-
nia Żabki postanowiły zabawić się w kuchcików 
i przygotować sałatkę jarzynową. Przedszkolaki 
przyniosły warzywa i potrzebne do tego akceso-
ria: nożyki, deseczki i oczywiście fartuszki. Dzieci 
pamiętały, aby przed rozpoczęciem pracy dokład-
nie umyć ręce, a w trakcie pracy zachować szczególne bezpieczeństwo. Starszaki wiedzą już teraz, 
że przygotowanie potraw kosztuje dużo wysiłku, dlatego postanowiły już więcej nie grymasić przy 
jedzeniu. Wspólnie przygotowaną sałatkę dzieci zjadły z apetytem.

W ramach realizacji planu zajęć Śladami Izer-
skiej Zielarki starszaki z gr. Żabek poszerzyły wia-
domości o zastosowaniu ziół do celów kulinarnych 
oraz leczniczych. Poznały zasady zbierania i su-
szenia roślin leczniczych. Najważniejsze, że miały 
możliwość poznać je swoimi zmysłami - dotykały, 
wąchały, piły zaparzone herbatki. A wszystkiemu 
przyglądał się uśmiechnięty i zdrowy dziadek Staś 
i wnuczka Kasia.

Trudno nie docenić roli, jaką warzywa i owoce 
odgrywają w naszej codziennej diecie. Dlatego 
30.10.2014r. odbył się w naszym przedszkolu Bal 
Witamin. Nie jest nowością dla naszych przedszko-
laków fakt, iż owoce i warzywa są bardzo ważnym 
składnikiem witamin niezbędnych dla zdrowego 
rozwoju. Trzeciego października, od samego rana, 
trwały przygotowania do Balu Witamin. Zjawiły się 
na nim: truskawki, marchewki, pietruszki, jabłusz-
ka, śliweczki, gruszki i inne. 
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PISARZOWICACH - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
WYCHOWAWCZYNIE: BEATA PIÓRKOWSKA, WIOLETA SZATKOWSKA, ALICJA SZAWURSKA

Wędrując śladami Izerskiej Zielarki, najmłodsze dzieci z Przedszkola w Pisarzowicach dotarły na 
okoliczne łąki. Poszukiwanie leczniczych roślin  
w towarzystwie pacynki Kasi, przyniosło malu-
chom wiele niespodzianek, ponieważ okazało 
się, że oto potocznie znana pokrzywa, dziurawiec 
czy babka okazały się roślinami, które leczą. Pod-
czas wędrówki po łąkach i okolicznych ogrodach, 
przedszkolacy napotkali jeszcze wiele innych 
roślin. O ich walorach leczniczych spontanicznie 
opowiadali swoim rodzicom podczas powrotu do 
domu. Uwieńczeniem zielarskiego tygodnia stał 
się herbaciany podwieczorek, podczas którego 
dzieci degustowały miętową herbatkę, popijając 
ją ze smakiem.

Przedszkolaki z Pisarzowic tradycyjnie uczest-
niczyły w zajęciach prowadzonych przez panią 
policjantkę z lubańskiej komendy. Dzieci wykazały 
się dużą wiedzą dotyczącą przestrzegania zasad 
uczestnika ruchu drogowego i szeroko pojętego 
bezpieczeństwa. Zaraz po wizycie grupa 5-latków 
wybrała się na spacer po okolicy, aby utrwalić 
zdobytą wiedzę. Dzieci wyposażone były w ka-
mizelki odblaskowe, które są niezbędne podczas 
każdego wyjścia poza teren szkoły. Grupa prze-
ćwiczyła bezpieczne przechodzenie przez ulicę 
oraz rozpoznawanie znaków drogowych. 
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W październiku dzieci ze wszystkich grup 
przedszkolnych uczestniczyły w zmaganiach spor-
towych pod patronatem ZIEMNIAKA. Impreza 

miała na celu przede wszystkim dobrą zabawę, 
która wpłynie na integrację międzygrupową, po-
prawi kondycję fizyczną dzieci i wywoła uśmiech 
na wszystkich buziach.

Sześciolatki wybrały się na wyprawę przyrod-
niczą, która miała na celu znalezienie jesieni. Spacer okazał się bardzo owocny i wspólnie dostrzegli-
śmy wiele przejawów tej pięknej pory roku.

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE
WYCHOWAWCZYNIE: KATARZYNA DASZKIEWICZ, ZUZANNA DURKALEC, SYLWIA LEM

Zuchom z grupy starszaków w Zarębie pierwszy 
tydzień października upłynął pod hasłem Ziem-
niaka. Jak co roku odbyła się uczta ziemniaczana 
w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci oddały się także 
kulinarnym pasjom. Na początku nie było łatwo, 
trzeba było przejść najtrudniejszy etap czyli obie-
rania i krojenia ziemniaków, później było już coraz 
przyjemniej - należało tylko dodać aromatyczne 
świeże zioła, przyprawy i sałatka ziemniaczana 

była gotowa. Po trudzie przygotowań można było 
skosztować przygotowaną sałatkę. 

Na straganie w dzień targowy… tak rozpoczy-
na się popularny wiersz Jana Brzechwy i zabawa 
dzieci w stragan. Niektóre owoce i warzywa zosta-
ły zjedzone w czasie śniadania, bo przecież każdy 
przedszkolak wie, że są zdrowe i pełne witamin.
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Po straganie przyszła kolej na aptekę. Dzieci 
miały okazję poznać zioła i ich właściwości leczni-
cze, a przy okazji była wspaniała zabawa. 

Krasnoludki są bardzo ciekawe świata. Intere-
suje ich również to, co dotyczy rodzinnego kraju. 
Znają już barwy narodowe i wykonały własno-
ręcznie polską flagę.

Smerfy wzbogacały swoją wiedzę o jesienych 
darach w sadzie i w ogrodzie.Zapoznały się z wa-
rzywami i owocami uprawianymi w kraju. Nabyły 
również umiejętność rozpoznawania owoców 
cytrusowych rosnących w krajach południowych. 
W celu zachęcenia do spożywania owoców dzieci 
miały możliwość wykonania sałatki owocowej.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 im. JULIANA TUWIMA W LUBANIU
WYCHOWAWCZYNIE: MAGDA ERLING, ARLETA SZOBER, BEATA ŻÓŁTAŃSKA

Dzieci z wielkim entuzjazmem rozpoczęły kontynuację programu Multimedialne przedszkole. 
Z e-przedszkolakiem izerskim szlakiem. Zajęcia z nowoczesną technologią realizowane są w trzech 
grupach wiekowych: 4,5 i 6-latki. Podczas zajęć multimedialnych towarzyszą nam pacynki - turysta 
dziadek Stasiu i e-przedszkolak Kasia, które pomagają w poznawaniu Pogórza Izerskiego.
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Wrzesień w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Juliana Tuwima jest miesiącem, w którym szczególnie 
zwracamy uwagę na bezpieczeństwo. Dlatego przedszkolaki miały okazję zaprosić Panią nadkom. 

Dagmarą Hołod, aby porozmawiać 
na temat zasad ruchu drogowego. 
Pani policjant przybliżyła również 
zasady ograniczonego zaufania  
w stosunku do obcych. Dzieci wyka-
zały się dużą znajomością prawidło-
wego przechodzenia przez jezdnię 
oraz znajomością niektórych zna-
ków drogowych. 

Dzieci 4-letnie z gr. III razem  
z pacynkami dziadkiem Stasiem  
i wnuczką Kasią, poznawały właści-
wości i zastosowanie ziół. Rozpo-
czynając tydzień z Izerską zielarką 
odwiedziły sklep zielarski Anyżek. 
Zobaczyły tam różnorodne produk-

ty ziołowe mające zastosowanie  
w lecznictwie i kosmetyce. Następnie 
wykonały pyszną warzywną sałatkę, 
którą przyprawiły aromatycznymi 
ziołami. Nie zabrakło orzeźwiające-
go napoju z miodu, mięty i mniszka 
lekarskiego. Na zakończenie cyklu  
o ziołach, przedszkolaki założyły 
swój własny ziołowy ogródek. Do 
skrzynek wysiały bazylię, majeranek, 
rzeżuchę, pietruszkę i oregano. Gdy 
rośliny urosną z pewnością będą 
smakowitą przyprawą do przedszkolnych potraw. 

  Szumi las, gubi złote liście… Jesień to piękna pora roku, pełna inspiracji, kreatywności i do-
świadczania. Na początek dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach: oglądały ilustracje, zdjęcia przed-
stawiające porę roku –jesień, słuchały opowiadań z e-zeszytu, Zorganizowana została wycieczka  
z pacynkami multimedialnymi do parku na Kamiennej Górze. Dużą atrakcją było uczestnictwo dzieci 

w jesiennym pokazie mody. 
W tym dniu przedszkolaki 
przyszły w nietypowych 
strojach, wykonanych z je- 
siennych darów przez kre-
atywnych rodziców.
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