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GRUPA – „WESOŁE SMYKI”

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.

PIĄTEK
DZIEŃ POSTACI Z BAJKI I BAŚNI – przenosimy się do świata
bajek.
Rodziców proszę o pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci, aby tego dnia całe przedszkole było
kolorowe
i bajkowe. Najciekawsze przebrania zostaną wyróżnione specjalnym zdjęciem, które
otrzyma dziecko na pamiątkę.
05.11
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08.11. (PONIEDZIAŁEK) - Dzień Zdrowego Śniadania:- samodzielne przygotowanie zdrowego
śniadania

10.11

DZIEŃ JEŻA ŚRODA

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

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. Zapoznają się z historyjką obrazkową: ,,Od

buraka do lizaka", ukazującą cykl produkcyjny od buraka do cukru i wyrobów cukierniczych.
Proszę, by tego dnia dzieci przyszły do przedszkola w ubraniu koloru czerwonego/bordowego.

25.11 CZWARTEK

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – dzieci zapoznają się z historią święta
Pluszowego Misia. Będziemy się bawić przy piosenkach – misiowe tańce.

Można trzy dni przed tym dniem przynieść 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 😊

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

26.11 PIĄTEK GODZ 10.00

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, zaprasza jednego ze swoich RODZICÓW/Opiekunów oraz najmłodsze
dzieci wraz
z Paniami na uroczystość, podczas której dzieci zaprezentują wiersze i piosenki na
temat naszego kraju i jego symboli narodowych.

30.11

WTOREK

- 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.

