
  

 

PAŹDZIERNIK   2022r                         GRUPA – „WESOŁE SMYKI”/ „KANGURKI” 

 

07.10  PIĄTEK 

 

                        
 

DZIEŃ UŚMIECHU 
 

Tego dnia wszyscy przychodzimy ubrani w kolorze żółtym 

 

10.10 

PONIEDZIAŁEK 

 
DZIEŃ GIER 

PLANSZOWYCH 

 
Prosimy dzieci o przyniesienie swojej ulubionej gry planszowej. 
Gry planszowe są doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego i alternatywą dla tabletu, 
komputera czy smartfona, które zdominowały dzisiejszy czasy. Nie tylko bawią, ale w jednakowym 
stopniu rozwijają wyobraźnię oraz uczą przewidywania, podejmowania decyzji oraz zasad fair play. 
Uczą też właściwego funkcjonowania w grupie. 
 
Mając na uwadze powyższe walory gier planszowych w naszym przedszkolu organizowany jest 
Dzień Gier Planszowych. Każdy znajdzie coś dla siebie,  będą to  gry strategiczne, edukacyjne oraz 
towarzyskie. 

 

14.10  PIĄTEK 
 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Bawimy się, śpiewamy, tańczymy. Ten dzień jest dniem KOSZULKI Z CEKINAMI       
 

17.10 

PONIEDZIAŁEK 

DZIEŃ POCZTY 

POLSKIEJ 

 

Z tej okazji przedszkolaki będą uczestniczyć w zajęciach podczas których poznają  zawód listonosza 
i jego obowiązki. Dzieci dowiedzą się również jak długą drogę musi przebyć list lub paczka, by trafił 
do naszej skrzynki pocztowej. Wybierzemy się na spacer aby zobaczyć jak funkcjonuje poczta.  

 

18.10 WTOREK 

 

RATOWNIK 

Celem warsztatów przeprowadzonych przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego będzie 
przygotowanie przedszkolaków do czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego 
zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Pani Ratownik wyjaśni dzieciom na 
czym polega jej praca oraz czym zajmują się służby ratunkowe. Bardzo ważnym punktem zajęć 
będą ćwiczenia praktyczne.  

 

25.10 

WTOREK         

DZIEŃ KUNDELKA 

 

Dzieci odwiedzi SPINKA ze swoją właścicielką Panią Kasią. Przez całe dwa m-ce X i XI będziemy 
zbierać karmę dla psów i królików ze schroniska.  
Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w akcję. Każda przyniesiona puszka, karma, koce, zabawki 
to wielka pomoc, dar serca. Przyniesione rzeczy prosimy pozostawić w pudełku przy wejściu. 

 

31.10 

PONIEDZIAŁEK 

 
DZIEŃ DYNI 

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

 

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

tablicy w placówce 

  


