
 

LUTY 2021r.  
GRUPA – „TROPICIELE” / „KRASNALE” 

 

05.02.2021r. piątek      

gr. „Krasnale” 

 ------------------------- 

12.02.2021r. piątek 

gr. „Tropiciele”  
 

DZIEŃ BABCI 

I DZIADKA 
 

 

 

          Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią ich 

dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i szczęśliwym. Co roku, gdy do 

naszego przedszkola przybywały babcie i dziadkowie naszych 

podopiecznych, by razem świętować - był to jeden z najpiękniejszych dni 

w roku. Zawsze było bardzo uroczyście, a zarazem radośnie i 

wzruszająco. Były wspólne zabawy, wiersze, piosenki i mnóstwo 

uśmiechów oraz niejedna łza wzruszenia... 

 Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie! Niestety w tym roku nie 

możemy Was zaprosić do naszego przedszkola :-( 

Zapewniamy, że Wasze wnuki pieczołowicie przygotowują 

niespodzianki z okazji Waszego święta! Już niedługo będziecie mogli 

obejrzeć to w TV 😊 

 

09.02.2021r.  
 

WTOREK 
 

WARSZTATY               

Z PIERWSZEJ 

POMOCY 

 

Celem zajęć przeprowadzanych przez wykwalifikowanego ratownika 

jest przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności 

udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w 

czasie wypadku i sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Mamy 

nadzieję, że spotkania takie pomogą zaszczepić ideę konieczności 

pomocy osobom potrzebującym i że nasi wychowankowie już nigdy nie 

przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą 

wiedzieli jak mogą pomóc. 
 

11.02.2021r. 
 

CZWARTEK 

 

TŁUSTY 

CZWARTEK 

 

Zgodnie z tradycją w Tłusty Czwartek każdy powinien zjeść pączka. 

Tak też będzie i w naszym przedszkolu. Od samego rana będzie unosił 

się zapach nie smażonych pączków, ale chruścików, które przygotują 

nasze przedszkolaki. W ciągu dnia poznamy historię pączka i zwyczaj 

obchodzenia Tłustego Czwartku.    

 
 

17.02. 2021r. 
 

ŚRODA 
 

DZIEŃ KOTA 

 

WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI ZAPRASZAMY ŻEBY PRZEBRAŁY 

SIĘ W STROJE KOTÓW.  

 
 

26.02.2021r. 
 

PIĄTEK 

DZIEŃ 

DINOZAURA 

 

Końcówka lutego wcale nie musi być nudna… bo jak się okazuje 

właśnie na koniec miesiąca przypada dość nietypowe święto. Mowa 

oczywiście       o Dniu Dinozaura. Jest to wspaniała okazja by 

przypomnieć sobie                 o prehistorycznych stworach, które niegdyś 

zamieszkiwały naszą planetę. 

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

tablicy w placówce. 



  


