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GRUPA – „WESOŁE SMYKI” / „KANGURKI” 

Kalendarium może ulec zmianie, prosimy Państwa o sprawdzanie na bieżąco aktualizacji na tablicy w placówce 

   

04.11 PIĄTEK      DZIEŃ DYNI 
 

Tego dnia wszyscy przychodzimy ubrani w kolorze pomarańczowym i przynosimy jedną dynię – 

prosimy o różne odmiany dyni. 

 

08.11. WTOREK - Dzień Zdrowego Śniadania:- dzieci samodzielne przygotowują sobie  zdrowe        

śniadanie 
 

10.11 DZIEŃ JEŻA   CZWARTEK  IV.18. 
Ktoś powie “ZNOWU jakieś święto!”. No, i ma racje! Bo to ZNOWU kolejna okazja do tego, by                     
w głowach kilkulatków zaszczepić ciekawość do poznawania otaczającego ich świata. By uczyć 
wrażliwości.  
Jeże bez ochrony wkrótce wyginą a wtedy pozostaną w naszej pamięci jedynie jako  ilustracje z książek 
dla dzieci, z nieodzownym jabłkiem na kolczastym grzbiecie.  
Dlatego warto wspomnieć jeże w ich dzień i dowiedzieć się czegoś więcej o tych uroczych ssakach  
 

18.11. PIĄTEK – TEATR MagMowcy W PRZEDSZKOLU  –  przedszkolaki obejrzą spektakl pod tytułem 
”Co zabawki robią jesienią”  w dziecięcym pokoju mieszka wiele zabawek dużo się w nim dzieje! Kiedy 
niechcący zrobi się w nim bałagan… Ale – cytując słowa każdej kochanej mamy – sam się przecież nie 
zrobił! W tej opowieści bałaganiarzem okazuje się niesforny Robocik, który musi wziąć odpowiedzialność 
za swoje zachowania i wspólnie z dziećmi nauczyć się sprzątania. W życiu jednak warto móc liczyć na 
swoich bliskich i pamiętać o tym, jak ważna jest współpraca! Dlatego dzielne kredki, laleczki, piłki i 
lokomotywa pomogą Robocikowi okiełznać bałagan oraz wszyscy wspólnymi siłami poszukają zguby 
małej Mysi – bardzo ważnego klucza. Jak to się wszystko skończy? Zobaczymy, co zabawki zrobią tej 
jesieni… 

24.11 CZWARTEK  GODZ 10.30  DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI      

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Głównym celem 
spotkania będzie kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury  i tradycji oraz 
poznanie symboli narodowych naszego kraju. 
Tego dnia gr. Wesołe Smyki, oraz najmłodsze dzieci z gr. „Kangurki” wraz z Paniami zapraszają na uroczystość, 

podczas której dzieci zaprezentują wiersze i piosenki na temat naszego kraju i jego symboli narodowych. 

  25.11  PIĄTEK    DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto 
obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – 
Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie 
przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”  
Tego dnia dzieci przynoszą swoje misie. 

30.11 ŚRODA-  w naszym przedszkolu odbędzie się SZALONA DYSKOTEKA połączona z 
zabawami. W grupie odbędą się różnego rodzaju wróżby oraz lanie wosku przez klucz. Pokusimy się 
również o woskowy teatr cieni. 


