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Sprintem do maratonu 

 

 Już po raz drugi z okazji Dnia Dziecka nasze przedszkole wzięło 

udział w ogólnopolskim wydarzeniu sportowym pn. „Sprintem do 

maratonu”. W tym szczególnym dla dzieci dniu Park Miejski 

w Pieszycach tętnił życiem i rozbrzmiewał dziecięcym uśmiechu.  

 Nasi mali sprinterzy wystąpili w koszulkach w kolorach tęczy 

ufundowanych przez Władze Miasta Pieszyce. Oprócz pokonania trasy 

biegowej mali sportowcy zmierzyli się ze strażackim torem przeszkód 

oraz skakaniem na dmuchanych zamkach.  

 Nie mogło zabraknąć cukrowej waty, zabaw muzycznych 

z animatorami oraz rajdowych samochód i paralotni!  

 W dodatku każde dziecko w dniu swojego święta otrzymało złoty 

medal oraz słodki upominek upamiętniający ten dzień. Było wesoło, 

kolorowo i przede wszystkim aktywnie, bo doskonale pamiętamy, że to 

jest najlepsza forma spędzania wolnego czasu! 

 

Tęczowy Dzień Dziecka w ogrodzie przedszkolnym 

 

 Święto Dzieci w naszym przedszkolu nie może trwać tylko jeden 

dzień! Postawiliśmy na cały tydzień szaleństw. 2 czerwca 2022r. ogród 

przedszkolny zamienił się w raj dla dzieci! 

 Przedszkolaki przy dźwiękach przedszkolnych hitów malowały 

kredą oraz farbami na folii, bawiły wielkimi mydlanymi bańkami oraz 

chustą animacyjną! W dodatku każdy przedszkolak miał okazję stać się 

kim tylko chciał, ponieważ Panie Nauczycielki malowały dzieciom 

twarze.  

 Był to kolejny cudowny dzień atrakcji w promieniach 

czerwcowego słońca!  
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Wycieczka do Wioski Indiańskiej w Srebrnej Górze 

 

2 czerwca dzieci z grup: Smerfy, Żabki, Jeżyki oraz Motylki 

wybrały się wycieczkę autokarową do Wioski Indiańskiej.  

Na terenie skansenu obejrzeli obozowisko Indian z rejonu 

Wielkich Równin oraz inne przykłady indiańskich domostw. W części 

muzealnej oglądali zgromadzone eksponaty będące replikami strojów, 

przedmioty użytkowe wykorzystywane przez Indian Ameryki Północnej 

oraz oryginalne stroje i instrumenty z terenu Ameryki Południowej. Tutaj 

powitał ich indiański wódz i zaprosił do swojego tipi. Opowiedział 

historię swego plemienia, pokazał tradycyjną broń i instrumenty 

muzyczne. Wysłuchali również wielu ciekawych legend. Każdy mógł 

spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, rzucie włócznią, strzelaniu 

z dmuchawki i torze przeszkód. Na koniec czekało dzieci malowanie 

twarzy oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Z wycieczki wszyscy 

wrócili zadowoleni.  

 

Koncert Tanecznym krokiem do wakacji  

 

 10 czerwca 2022r. odbył się już ostatni w tym roku szkolnym 

koncert Filharmonii Sudeckiej. Tym razem nasi wspaniali muzycy zabrali 

nas w podróż po Polsce. Była to niezwykła podróż, ponieważ zabrał nas 

w nią nie samochód ani pociąg tylko ludowy strój i taniec.  

Tym razem nasze Optymistyczne Przedszkolaki zapoznały się 

z takimi tańcami jak: Oberek, Kujawiak oraz Krakowiak.  

 Tancerze przebrali się w regionalne stroje charakterystyczne dla 

każdego regionu Polski. Dzięki temu utrwaliliśmy sobie informacje 

o tym, jak piękny jest nasz kraj i ile stwarza nam możliwości 

podróżowania.  

 Oczywiście na koniec koncertu nie mogło zabraknąć 

podziękowania muzykom za cały rok wspaniałej i owocnej współpracy. 

Pani Dyrektor wraz z dziećmi wręczyła zespołowi bukiet pięknych 

kwiatów. Ale my oczywiście z Filharmonią Sudecką żegnamy się tylko 
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na wakacje, a od września znowu czekamy z niecierpliwością na kolejne 

koncerty! 

 

Wycieczka do Western City 

 

 Western City to Miasto Prawdziwych 

Kowbojów w Ściegnach koło Karpacza. 

To jedno z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w regionie 

jeleniogórskim. Jego atrakcyjność polega nie tylko na specyfice tego 

miejsca, na oryginalności tej formy rozrywki, lecz przede wszystkim na 

niepowtarzalności gwarantowanych gościom przeżyć.  

Każdy może tutaj przenieść się w czasie do świata szeryfów, 

rewolwerowców i poszukiwaczy złota. Przekraczając bramę Western 

City odkrywamy Dziki Zachód. 

Tak właśnie 10 czerwca zrobiły nasze Starszaki z grupy „Żabek” 

i „Smerfów”. Dzieci wróciły z wycieczki zmęczone, ale szczęśliwe jak 

nigdy dotąd.  

 

Zajęcia sportowe z Panem Patrykiem Ciszewskim 

 

 16 czerwca 2022r. nasze Optymistyczne Przedszkole odwiedził 

Pan Trener Boksu Patryk Ciszewski wraz ze swoimi podopiecznymi.  

 Była to wspaniała okazja po poznania kolejnej dyscypliny sportu 

oraz pokazania aktywnych form spędzania czasu.  

 Mimo, że boks kojarzy się z biciem sportowcy tłumaczyli zasady 

sportu oraz zniechęcali do agresji względem rówieśników. 

Był to wspaniały pokaz umiejętności i charakteru sportowców.  

 

 

 

 

 

http://www.karpacz.pl/
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Coś się kończy, coś zaczyna… czyli zakończenie roku 

szkolnego w starszakach 

 

22 i 23 czerwca dwie najstarsze grupy przedszkolne w czasie 

swoich występów artystycznych podziękowały swoim Paniom, Kolegom 

i Koleżankom oraz Rodzicom za beztroski czas spędzony w przedszkolu.  

Od września czekają na nich już inne obowiązki, ławka i szkoła. 

Zarówno Rodzice, jak i Panie nie kryli łez wzruszenia, ponieważ „maluch 

urósł i stał się starszakiem”.  

Zatem życzymy wielu sukcesów w szkole i bezpiecznych 

wakacji!  

 

Podziękowania dla Pana Jerzego Zaczyńskiego 

 

Czerwiec jest wyjątkowym miesiącem podżegań i podziękowań. 

23 czerwca 2022r. w skromnych progach naszego przedszkola gościliśmy 

Pana Jerzego Zaczyńskiego – właściciela hurtowni nabiału „Ser-Fetka” 

z Bielawy, który odchodzi już na emeryturę i tym samym kończy 30-

letnią współpracę z przedszkolem. 

Był to wzruszający moment, ponieważ mleko, jogurty oraz sery 

od Pana Jerzego wzbogacały w wapń wielu mieszkańców Pieszyc. Nie 

tylko dzisiejsze przedszkolaki, ale również ich Rodziców, Ciocie 

i Wujków. 

Nie mogło obyć się bez własnoręcznie zrobionych prezentów, 

wierszyka o zdrowym odżywianiu oraz gromkiego „Sto lat”.  

Panu Jerzemu jeszcze raz dziękujemy za współprace oraz 

życzymy wielu pogodnych dni.  

 

Podziękowania dla Pani Ani 

 

 Nasze przedszkole oprócz materialnej pomocy na rzecz 

uchodźców z Ukrainy gościło również Panią Anię, która pomagała nam 

w komunikacji z dziećmi nie mówiącymi po polsku. 
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 Ania była jedną z osób , które uciekły przed okrucieństwem wojny 

i schroniło się w Pieszycach. Niestety nadszedł dzień pożegnania… 

mimo krótkiego pobytu w naszym przedszkolu zyskała olbrzymią 

sympatię dzieci oraz całego personelu.  

 W czasie krótkiego spotkania w auli przedszkola mogliśmy 

podziękować za ten czas i życzyć wiele zdrowia i szczęścia. Trzymamy 

kciuki za Panią Anię oraz życzymy jej bezpiecznego powrotu do domu.  

 

A teraz czas na…. 
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Kącik Optymistycznych Rodziców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie zbliżających się wakacji życzymy wielu cudownych 

momentów spędzonych z Waszymi Pociechami. 

 

Twórzcie cudowne i niezapomniane wspomnienia, które na zawsze 

zostaną w Waszych sercach. 

 

Spokoju i mnóstwa relaksu! 
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Kącik Optymistycznego Przedszkolaka 

 

 


