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Działalność żłobka  

1. W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie żłobka. Obecni na uroczystości radni 
Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zaproszeni goście, na czele z burmistrzem Miasta 
i Gminy Działoszyn, mieli możliwośd obejrzenia programu artystycznego zaprezentowanego 
przez dzieci z przedszkola nr 2 w Działoszynie. Kolejnymi punktami było symboliczne przeci-
nanie wstęgi, zwiedzanie żłobka oraz słodki poczęstunek. 

2. W grudniu do naszej „puchatkowej” rodzinki zawitał święty mikołaj. Z tej okazji wszystkie 
dzieci zostały obdarowane upominkami. Maluchy wraz z opiekunkami, aby podziękowad 
przybyszowi za odwiedziny, zaśpiewały razem zimową piosenkę. 

3. Grudzieo upłynął pod znakiem kolędowania. Po salach snuł się zapach pierników, które 
dzieci wykrawały i ozdabiały własnoręcznie pod okiem opiekunek, a wspólne słuchanie  
i śpiewanie kolęd pozwalało poczud klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

4. Uroczyste spotkanie z okazji Święta Babci i Dziadka odbyło się 22 stycznia. Na twarzach 
maluszków widad było ogromną radośd i skupienie, a zarazem nutkę niepokoju. Dzieci za-
prezentowały swoje umiejętności recytatorskie, taneczne oraz wokalne. Wszyscy z dumą 
patrzyli na swoje pociechy, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazid mi-
łośd i szacunek oraz podziękowad dziadkom za cierpliwośd, zrozumienie i opiekę. Niejednej 
babci i dziadkowi łezka kręciła się w oku. Publicznośd nie żałowała pochwał i nagrodziła 
dzieci gromkimi brawami. 

5. W dniu 1 lutego 2018 roku odbył się w naszej placówce pierwszy bal karnawałowy. 
Od samego rana do żłobka podążał korowód wróżek, księżniczek, smoków, kotków, motyl-
ków, biedronek, pszczółek, królów, policjantów i strażaków. Pląsom i zabawom w rytm dzie-
cięcych przebojów nie było kooca. Podczas zabawy każde dziecko miało możliwośd uczestni-
czenia w sesji fotograficznej. 

6. Dnia 14 lutego Dzieo Świętego Walentego obchodziły także nasze maluchy. Dzieci miały na 
sobie stroje z elementami koloru czerwonego, a żłobek był obsypany serduszkami i balona-
mi. Był to bardzo radosny i przepełniony ciepłą atmosferą dzieo. 

7. W żłobku nasi mali chłopcy szczególnie uczcili 8 marca, czyli Dzieo Kobiet. Milusioscy pod 
okiem opiekunek z całych sił pragnęli wykonad najpiękniejsze upominki dla swoich koleża-
nek. Dziewczynki były zachwycone prezentami, które trzymały w rączkach już do kooca dnia 
z uśmiechem na buźkach. 

8. Wielkanocnym akcentem przygotowanym w naszej placówce była Wielkanocna Sesja Foto-
graficzna. Dzieci w eleganckich strojach wśród pięknej scenerii dzielnie stały przed obiekty-
wem. Dla maluchów była to świetna zabawa, dzięki której otrzymali pamiątkę na całe życie 
w formie fotografii. 

9. W dniach 19 i 20 marca odbył się Kiermasz Wielkanocny. Na kiermaszu zainteresowane 
osoby mogły zakupid wykonane przez maluchy stroiki z rzeżuchą. Wśród rozmaitości, które 
znajdowały się na stołach, widniały zdjęcia dzieci z sesji fotograficznej, ręcznie wykonywane 
ozdoby świąteczne, a na korytarzu unosił się zapach domowej babki wielkanocnej. 

10. W dniach 24 -25 kwietnia odbyły się w żłobku Dni Otwarte, podczas których dzieci wraz 
z rodzicami mogły wziąd udział w zajęciach prowadzonych przez opiekunki, obejrzed sale 
oraz zapoznad się z kadrą i ofertą placówki. Maluszki spędziły aktywnie czas na zabawach  
z chustą animacyjną, dwiczeniach rytmiczno-muzycznych, zajęciach sensorycznych oraz 
plastycznych. Sale przepełniały śmiech i radośd dzieci, a dla pracowników żłobka, była to 
największa radośd. 

11. W naszej placówce odbył się także Kiermasz Książki. Wszyscy rodzice i opiekunowie mieli 
okazję zakupid książeczki zarówno dla swoich pociech, jak i dla siebie. Kiermasz cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Zaoferowany asortyment był szeroki, a pozycje książkowe 
bardzo urozmaicone. Dzięki temu każda zainteresowana osoba mogła znaleźd coś dla siebie. 

12. W Dzieo Dziecka maluszki odwiedził mini teatrzyk, który zaprezentował bajkę pt. „Czerwony 

Kapturek”. Pani dyrektor wręczyła naszym milusioskim książeczki, które od razu były szcze-
gółowo oglądane. Po przedstawieniu na dzieciaczki czekał słodki, lodowy poczęstunek. Ma-
luchy opuszczały żłobek z uśmiechem na buzi i balonikiem w ręce. 

13. W czerwcu z koszem słodkości nasz żłobek odwiedził burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn. 
Dzieci zostały obdarowane kamizelkami odblaskowymi z logo „Kubusia Puchatka”, aby na-
sze spacery były jeszcze milsze i bezpieczniejsze, oraz książeczkami pt. „Baśnie i legendy 
naszego regionu”. 

14. Szczególnym wydarzeniem był Dzieo Mamy i Taty celebrowany w naszej żłobkowej rodzince 
7 czerwca. Maluszki przy wsparciu opiekunek zaprezentowały częśd artystyczną, a zwieo-
czeniem akademii była piękna prezentacja ze zdjęciami rodzinnymi, która poruszyła gości. 
Każda mama otrzymała ręcznie zrobiony kwiat, natomiast dla taty dzieci przygotowały wraz 
z ciociami pierniki w kształcie serca. Po uroczystości wszyscy goście mogli cieszyd się sobą 
przy słodkim poczęstunku, a chętne osoby miały możliwośd skorzystania z fotobudki. 

15. Wraz z koocem czerwca odwiedził nas „Dentobus”. Mobilny gabinet mieści się w koloro-
wym busiku i ma spełniad takie same zadania jak stacjonarny, czyli umożliwiad wczesne 
wykrywanie próchnicy oraz leczenie zębów. Każde dziecko, którego rodzic wyraził zgodę, 
mogło zostad poddane przeglądowi ząbków czy adaptacji. Podczas wizyty mogli swoim po-
ciechom towarzyszyd ich opiekunowie, aby dodad im odwagi. 

16. W naszym żłobku dzieci spędzają czas bardzo aktywnie, ucząc się przez zabawę. Każdy dzieo 
wypełniony jest zajęciami, które mają sprawiad maluszkom radośd i je zaciekawid. 

 Chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych, gdzie mogą bawid się farbami, kredkami, 
ugniatad plastelinę, masę solną, tworzyd mozaiki, kleid kolorowe elementy czy wyklejad  
z opiekunkami tematyczne plakaty. 

 Maluszki uwielbiają zajęcia rytmiczno-muzyczne. Dzięki prostym piosenkom, poznają 
kolory, części ciała, śpiewają, taoczą i dwiczą. Poznajemy także różne dźwięki, instru-
menty i ich zastosowanie. Dzieci równie dobrze bawią się podczas zajęd z ich ulubionymi 
hitami, jak i z muzyką poważną – taocząc ze wstążkami. 

 Podczas języka angielskiego maluchy zadziwiają nas szczególnie. Szybko uczą się kolo-
rów, liczb, nazw zwierzątek. Chętnie taoczą do piosenek i bawią się przy tym świetnie. 

 Logopedia i sensoryka to zajęcia, które są szczególnie wartościowe dla dzieci. Dzięki tym 
zajęciom dzieci rozwijają aparat mowy i go usprawniają. Z kolei obcowanie z różnymi 
fakturami, smakami, kolorami pozwala na wszechstronny rozwój poznawczy u dziecka. 
Najlepszą zabawą dla naszych maluszków jest praca z chustą animacyjną. Barwne mate-
riały, śmiech i zabawa to jest to, co lubimy najbardziej. 

 W naszym żłobku obecne są mini teatrzyki. Ciocie z pomocą pacynek przygotowują krót-
kie bajeczki, na które przybywa najcenniejsza dla nas publicznośd – nasze maluszki. Zaw-
sze zostajemy nagrodzone gromkimi brawami. 

 Nasz żłobek wspiera ekologię, dlatego kwiecieo upłynął pod tym znakiem. Sialiśmy  
i sadziliśmy rośliny do naszego kącika przyrodniczego. Dzieci uczyły się segregacji śmieci 
do koszy z odpowiednimi oznaczeniami, tworzyliśmy prace plastyczne, wykorzystując 
recykling, wykonywaliśmy plakaty, które miały zachęcad do dbania o Ziemię i jej środo-
wisko, słuchaliśmy także piosenek ekologicznych i wierszyków. Bo przyroda to nasz przy-
jaciel. 

 W żłobku celebrujemy także najważniejsze wydarzenie dla każdego maluszka, czyli jego 
urodzinki! Każdy maluch w dniu urodzin otrzymuje balon i koronę, dzieci wraz z opie-
kunkami śpiewają mu „sto lat” i wszyscy razem świętują przy pysznym torcie i innych 
smakołykach. W salach w takim dniu często wirują balony, a maluszki wzajemnie obda-
rowują się uśmiechami. 

Żłobek im. Kubusia Puchatka w Działoszynie powstał w 2017 roku w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 2 w Działoszynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 
pomieszczeo na żłobek” dofinansowanej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”. Łączny koszt zadania to ponad 2 787 000,00 zł. 


