
Zapusty 

 

Spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Babiaku. 

 

Odbyło się dnia: 17.01.14r. w przedszkolu. 

„Jak zopusty to zopusty! 

Dzisioj pełny jutro pusty! 

Polskie obrzędy i zwyczaje są stałym elementem naszego życia, naszej kultury. 

Łączą pokolenia, zbliżają do siebie grupy społeczne. „Zapusty” czyli polska 

nazwa karnawału.                                                                

 Program, który starsze dzieci przedstawiły naszym przedszkolakom ukazywał 

zwyczaj chodzenia „przebierańców” po kolędzie. W przedstawieniu wystąpiły 

postacie zarówno zwierząt, jak i ludzi. Można było zobaczyć m.in.: kozę, 

bociana, diabła, śmierć, niedźwiedzia, dziada i innych. Dzieci z naszego 

przedszkola z wielkim zainteresowaniem obejrzały przygotowany przez 

uczniów ze szkoły program: „Zapusty”. Największe zainteresowanie wzbudziła 

w nich postać diabła i śmierci. Chętnie też darowali „przebierańcom” drobne 

datki przygotowane przez nauczycielki.  

 

Spotkanie umożliwiło dzieciom:                                                                                                           

- poznanie dawnych, zanikających zwyczajów polskich, związanych z okresem 

karnawału, 

- rozbudzenie zainteresowania polskimi tradycjami, 

- integrację z dziećmi ze szkoły.  



 

Stworzyło też sytuację sprzyjającą współpracy przedszkola ze szkołą 

podstawową. 

 

Spotkanie integracyjne  z babciami i dziadkami w 

przedszkolu 

 

 

Dnia: 24.01.2014r. 

Ostatnie dni w przedszkolu kojarzyły się ze wspaniałą uroczystością - Dniem 

Babci i Dziadka. To były niezwykłe dni, nie tylko dla babć i dziadków, ale 
również dla ich wnucząt. Na uroczystość z tej okazji każda z grup przygotowała 

piękny program artystyczny. Przedszkolaki z mojej grupy zaprezentowały  
wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże 

świętem. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci, poprzez 

wiersze i piosenki, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje 
uczucia za trud włożony w ich wychowanie. 

Po części artystycznej była niespodzianka, ale to zarówno dla dzieci, jak i 
dziadków. Trójka grupowa wniosła upieczony przez jedną z mam piętrowy, 

przepięknie udekorowany i przepysznie wyglądający tort  z płonącymi,  
sztucznymi ogniami. Wszystkie dzieci zaśpiewały „100 lat”, a babcie i 

dziadkowie wzruszeni dziękowali. Następnie wnuczęta  obdarowały swe 
ukochane babcie i dziadków laurkami i upominkami przygotowanymi 
własnoręcznie. Po czym zasiadły do stołu w celu degustacji przygotowanych 



przez rodziców i przedszkole słodkości. Słodki poczęstunek upłynął w miłej i 

serdecznej atmosferze. Kolejnym i ostatnim punktem programu obchodów 
uroczystości były wspólne tańce z dziadkami i babciami. Okazało się, że i ten 

punkt programu był dla zaproszonych gości bardzo atrakcyjny. Wszyscy 
seniorzy ochoczo wzięli udział i nie stwarzały im żadnych problemów kategorie 

tańców: czy były to proste rytmy i układy taneczne piosenek przedszkolnych, 
walczyków, czy gorące rytmy i bardziej skomplikowane układy samby, czaczy,, 

czy też disco dans.  Babciom i wnuczkom wirowały w tańcu sukienki, a  
dziadkom i wnukom nie schodził uśmiech z twarzy. Spotkanie upłynęło w miłej, 

wesołej i tanecznej atmosferze.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bal Karnawałowy w GOK-u 

 
W karnawale, w karnawale 
zawsze idziemy na bale. 

Każde dziecko duże małe, 
lubi bale w karnawale. 

Można zmienić się w królewnę, 
w królewicza można też, 

są cyganki, wróżki, żabki, 
jest i batman, jest i jeż. 

 

W naszej placówce bale były i są atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą 
rozrywki, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.                                                                                                   

Tegoroczny przedszkolny bal karnawałowy odbył się dnia: 29.01.2014r.                                                                                                                                    
Przedszkolaki długo wyczekiwały na ten dzień. Tego dnia w naszym 

przedszkolu  spotkać można było księżniczki, wróżki, batmanów, super 
bohaterów bajek i filmów. Kiedy wybiła odpowiednia godzina wszystkie 

księżniczki i książęta, damy dworu i wróżki w pięknych, balowych sukniach, 
wziąwszy się za ręce wyruszyli w  drogę (co prawda krótką) do sali Gok-u.  

Tam czekała na nich pięknie udekorowana, w karnawałowym stylu sala balowa. 
Na zespół, który miał dzieciom grać do tańca trzeba było trochę poczekać, ale to 

dla naszych uczestników balu nie było problemem. Tańczyliśmy przy muzyce z 
magnetofonu. W krótkim czasie sala balowa zamieniła się w fantastyczny, 

kolorowy, bajkowy świat. Na balu nie zabrakło też rodziców dzieci, którzy 
przybyli by towarzyszyć  dzieciom w tak doniosłym dla nich wydarzeniu. W 

końcu dotarł do nas spóźniony zespół muzyków, którzy dalej poprowadzili 
imprezę karnawałową. Skoczna, rytmiczna muzyka zachęcała do tańców, a 
wspólne zabawy i gry sprawiły dzieciom wiele radości. Podczas trwania zabawy 

odbyły się różne quizy i konkursy, w których dzieci chętnie brały udział. Jak na 
prawdziwy bal przystało nie zabrakło też słodkiego poczęstunku 

przygotowanego przez przedszkole.  Najważniejsza jednak była wspólna 
zabawa przy muzyce, która przysporzyła wszystkim wiele radości.                                                                                                                                



Dzieci nabyły: 

- wiedzę n/t tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem,                                                          
- odczuwały radość z wcielania się w role różnych postaci,                                                        

- nabyły umiejętność panowania nad swoimi emocjami, przełamywanie uczuć  
lęku i onieśmielenia,                                                                                                                                           

- umiejętność nawiązywania bliższych kontaktów z innymi uczestnikami 
zabawy. 

                                                                                                                               
Rodzice:                                                                                                                                                                               

- współpraca, integrowanie się z przedszkolem, dziećmi,                                                                                   
- nabywanie poczucia roli partnerskiej wobec przedszkola we wspólnym 

dążeniu do właściwych oddziaływań na dziecko. 
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