Jesienne spotkanie w Przedszkolu w
Różycy
Już od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Dnia 19
września nasze przedszkolaki pod nadzorem osób dorosłych i przy ich pomocy uczestniczyły w akcji i
oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę – wokół przedszkola oraz teren przedszkolny. Dzieci
„uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzały znajome uliczki. Śmieci
nie brakowało! Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w tę akcję i starały się jak najdokładniej
wykonać swoje zadanie.
Natomiast 20 września w naszym przedszkolu odbył się Dzień Przedszkolaka połączony z Powitaniem
Pani Jesieni”, w celu zakończenia astronomicznego lata, a rozpoczęcia kolejnej pory roku jaką jest
jesień.
Celem zabaw związanych z tematyką było utrwalenie wiadomości o porze roku jaką jest jesień, oraz
darach jakie ze sobą niesie ,integrowanie się dzieci, a przede wszystkim wspaniała zabawa.
Zaraz po śniadaniu jakim były grillowane kiełbaski, dzieci powitały Panią Jesień, która weszła z
wielkim koszem pełnym darów: jabłek, orzechów, kasztanów… oraz pędzlem, którym zaczęła już
malować świat na jesienne barwy. Poprosiła dzieci, aby tanecznym krokiem w rytm muzyki
przekroczyły bramę do jej królestwa, losując liść z zagadką dla każdego. Bawiliśmy się w kole do
piosenek: “Kolorowa jesień” i “Tańcząca wiewióreczka”. Był też konkurs w rozpoznawaniu darów
jesieni za pomocą dotyku, oraz taniec ze wstążką i wiele zadań utrwalających wiadomości o tej porze
roku. Wykonaliśmy również piękne i kolorowe prace plastyczne z wykorzystaniem emblematów
przyniesionych przez dzieci. Na zakończenie przedszkolaki wręczyły prezenty Pani Jesieni, którymi
udekorowaliśmy hol naszego przedszkola.
Jak się okazuje 23 września nasze przedszkolaki wzięły również udział w „ Koluszkowskich
jesiennych biegach przełajowych- od przedszkola do seniora”. W rywalizacji z innymi
przedszkolakami z MiG Koluszki drużynowo zajęliśmy I miejsce, a indywidualnie III miejsce
zajął Jan Szymański z grupy IV, z czego jesteśmy bardzo dumni. Nasze przedszkolaki
otrzymały złoty puchar. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy sportowe.

