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O4.11. (CZWARTEK) – Odwiedzi nasze przedszkole i przedszkolaków teatr. Dzieci obejrzą
spektakl pod tytułem "Jesienna przygoda w kuchni", który opowiada o tym jak Stary
Garnek chce odejść na emeryturę, a Czajniczek wraz z dziećmi przebranymi za jesienne warzywa pomaga mu zrozumieć, że jeszcze nadaję się gotowania.
05.11. (PIĄTEK) - Dzień Postaci z Bajek – przenosimy się do świata bajek.
- sprawdzanie znajomości popularnych bajek,
- zabawy dydaktyczne – zagadki bajkowe i „słuchowe”,
- zabawy rozwijające sprawności manualne.
08.11. (PONIEDZIAŁEK) - Dzień Zdrowego Śniadania:
- samodzielne przygotowanie zdrowego śniadania.
10.11. (ŚRODA) - Dzień Jeża – „Bo jeż to ciekawy zwierz!”. 😊
- uświadamianie najmłodszych, jaką rolę w środowisku pełnią jeże, co im zagraża i jak im
pomóc,
- warsztaty plastyczne i muzyczne,
- zajęcia matematyczne i rozwijające mowę.
18.11. (CZWARTEK) – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
 Pasowanie na przedszkolaka to jeden z ważniejszych momentów w życiu małego
dziecka. Po uroczystości stają się już oficjalnie przedszkolakami, a to duży krok na ich
drodze do samodzielności.
 Podczas uroczystości pasowania dzieci będą … Niech to zostanie naszą tajemnicą!
😊 Mamy nadzieję, że wspólnie z dziećmi miło Państwa zaskoczymy!
Zapraszamy na pasowanie jednego z rodziców/opiekunów na godzinę 10:30, by razem
z dzieckiem przeżywać ten ważny w jego życiu dzień.
24.11. (ŚRODA) - Dzień Buraka – „Mój buraczku, mój czerwony …”. 😊
Dzień ten obfitował będzie w zabawy, wiersze, piosenki, degustacje i prace plastyczne z
burakiem w roli głównej. Dowiemy się o walorach buraka, jakie posiada składniki odżywcze, dlaczego warto go spożywać oraz, jakie potrawy można z niego przygotować.


Zachęcamy, by tego dnia dzieci przyszły do przedszkola w ubraniu z elementami koloru czerwonego/bordowego.

25.11. (CZWARTEK) - Dzień Pluszowego Misia:
- zapoznanie się z historią święta Pluszowego Misia,
- wspólne recytowanie wierszy o misiach,
- zabawa przy piosenkach – misiowe tańce.


Zachęcamy, by dzieci trzy dni przed tym dniem przyniosły swojego ulubionego pluszaka, by mógł „przejść kwarantannę”. Dzięki temu dnia 25.11 pluszak będzie mógł pojawić się w naszej sali i razem z dzieckiem świętować ten dzień 😊

30.11. (WTOREK) – Andrzejki – Zabawy Andrzejowe. W grupie odbędą się różnego rodzaju
wróżby oraz lanie wosku przez klucz. Pokusimy się również o woskowy teatr cieni.


Bardzo prosimy o przyniesienie jednej świeczki.

