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Studentki w przedszkolu

Z okazji Dnia Matki dzieci z Przedszkola w Osiecznej gościły
swoje mamy na placu zabaw i w ośrodku wypoczynkowym Relax.
Z okazji Dnia Dziecka wszystkie dzieci pojechały do Cichowa,
gdzie zwiedziły skansen filmowy Soplicowo i brały udział w roz-
grywkach sportowych na plaży. Święto dzieci było też okazją do
przeprowadzenia konkursu ekologicznego „Czysta planeta Zie-
mia dla wszystkich dzieci”. Prawdziwą atrakcją tego dnia była lo-
dziarnia, którą otworzyła dla dzieci mama Zosi.

Przedszkole w Drzeczkowie
dwukrotnie odwiedziły studentki
II roku wychowania przedszkol-
nego i edukacji wczesnoszkol-
nej z PWSZ w Lesznie.

Celem pobytu była obserwacja
zajęć pod kątem różnicowania
zadań w grupie mieszanej, zapo-
znanie z organizacją pracy w pla-
cówce jednooddziałowej, współ-

pracą ze środowiskiem oraz z spo-
sobem zdobywania dodatkowych
środków finansowych. Pierwsza
grupa studentek przygotowała dla
przedszkolaków teatrzyk o tema-
tyce ekologicznej na podstawie
baśni "Jaś i Małgosia", natomiast
druga grupa teatrzyk kukiełkowy
promujący higienę osobistą.

W Popowie Wonieskim tradycyjnie spotkali się mieszkańcy czte-
rech miejscowości: Drzeczkowa, Popowa Wonieskiego, Witosła-
wia, Wolkowa by wspólnie bawić się na festynie rodzinnym. Były
zabawy, konkurencje, poczęstunek i rozmowy, a wieczorem za-
bawa taneczna.

Do świetlicy we Frankowie w Dniu Matki zostały zaproszone
wszystkie panie, które przyszły na modlitwy majowe pod figurę.
Organizatorzy spotkania przygotowali słodki poczęstunek.

Pokaz umiejętności muzycznych z okazji Dnia Matki dali ucznio-
wie Ogniska Muzycznego, działającego przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Osiecznej.

Wędkarski Dzień Dziecka
Nad Jeziorem Łoniewskim
odbył się wędkarski piknik
rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Pierwszą konkuren-
cją były zawody wędkarskie,
w których dzieci pod opieką
rodziców łowiły ryby. Po
dwóch godzinach wędkowa-
nia ustaliła się następująca
kolejność:
Mateusz Malinowski, Szymon Ku-
backi, Jakub Wojdowski, Jakub
Piaseczyński, Bartosz Bartkowiak,
Bartek Bieryt, Braian Uzar, Krzysz-
tof Basiński, Karol Okoniewski.

Wszystkie dzieci złowiły po
kilka rybek.

Następnie odbyło się wiele

zabaw i konkursów, w których
udział brały nie tylko dzieci, ale też
rodzice, którzy dla swoich pociech
wygrywali wiele pięknych nagród.
W ramach poczęstunku dzieci
otrzymały napoje chłodzące, lody
oraz słodycze. Nagrody ufundo-
wało Koło PZW Osieczna, oraz
Okręg PZW Leszno.

Zabawy przy pomocy rodziców
prowadzili członkowie zarządu
Koła Osieczna w osobach: prezes
Ryszard Dworacki, skarbnik Jacek
Borowiec, kapitan sportu Dariusz
Kostka, gospodarz Józef Łopu-
szyński, członek koła Michał Ku-
biaczyk, pamiątkowe zdjęcia zrobił
uczestnikom Marek Borowiec. Na
zakończenie uczestnicy umówili
się na podobne spotkanie za rok.


