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05.11

CZWARTEK

DZIEŃ POSTACI Z BAJKI I BAŚNI Rodziców prosimy o pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci, aby tego dnia
całe przedszkole było kolorowe i bajkowe. Najciekawsze przebrania zostaną wyróżnione specjalnym zdjęciem ,które
otrzyma na pamiątkę.

W tym dniu odwiedzi nas także TEATR .
Dzieci obejrzą spektakl pt „Kolory Jesieni” Pani Jesieni zgubiła wszystkie swoje kolory.... Biedna
bez nich nie może pokazać się w całej okazałości... Na ratunek, na szczęście, rusza Pan Żołądź
oraz rozbrykany Kasztanek, a także dzieci wybrane z publiczności!

10.11
DZIEŃ JEŻA

WTOREK

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. Krytycznego myślenia. Bardzo potrzeba nam takich dzieci! W przyszłości będą z nich
zmieniający świat dorośli – szczerze w to wierzę.
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

20.11 PIĄTEK
DZIEŃ PRAW DZIECKA
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak
W tym dniu przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych Konwencji o prawach dziecka.

25.11
ŚRODA

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - swoje święto obchodzi najmilsza zabawka,
najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu –
Pluszowy Miś.
Proszę, aby kilka dni wcześniej, każde dziecko przyniosło do przedszkola
ręcznik o wymiarach 50 cm x 85 cm.
Przyniesiony ręcznik, proszę włożyć do woreczka i podpisać. Jeżeli jest taka
możliwość, to proszę żeby ręcznik nie był różnokolorowy 😊

27.11
PIĄTEK

ANDRZEJKI - w naszym przedszkolu odbędzie się SZALONA DYSKOTEKA.
W tym dniu, będą tańce i zabawy ruchowe, po których dzieci będą mieć słodki
poczęstunek.

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

