
 

                                             

 

STYCZEŃ 2022r.         
GRUPA – „WESOŁE SMYKI” 

 
18 stycznia WTOREK 

DZIEŃ KUBUSIA 

PUCHATKA 

 

Dziś nas spotka nie lada gratka, są URODZINY KUBUSIA 
PUCHATKA!!!! 
Na całym świecie WIELKA zabawa. Wszyscy Misiowi dziś biją 
wielkie brawa.  W niebo być może tysiąc balonów wypuścimy. 
Niechaj raduje się nasz Misio, Kubuś Puchatek miś towarzyski, 
na swe urodziny zaprasza wszystkie dzieci. 

 

19 stycznia ŚRODA 
DZIEŃ POPCORNU 

 

 
Dzień Popcornu to kolejny radosny powód do świętowania. W trakcie zajęć dzieci 
odkryją, jak z małego ziarenka powstaje tak znana i populara przekąska. 
 
Będą  również miały okazję spróbować popcornu. Jak się okaże, można go używać 
nie tylko do jedzenia, ale też do zabawy i wykonania prac plastycznych lub biżuterii 

😊 

 

21.01.2022r. 

22.01.2022r. 

 

DZIEŃ BABCI      

I DZIADKA 
 

Uroczystość 

odbędzie się w m-cu 

lutym (on-line) 

 

 
 

26.01.2022r. 
ŚRODA godz. 9.30 
 

 
ZGODNIE Z TRADYCJĄ NASZEGO 
PRZEDSZKOLA WSZYSTKIE CHĘTNE 
DZIECI PRZEBIERAJĄ SIĘ W STROJE 
KARNAWAŁOWE.  

 

Przy wejściu do przedszkola  wywieszony 
zostanie plakat ze strojami dla dzieci, na które będzie można się zapisać. Wypożyczenie 
stroju jest odpłatne (             ).  Zamówione stroje zostaną dostarczone do przedszkola. 

 

 

 

 
(koniec stycznia) 

 

 
 Pomimo pandemii chciałam aby wspólny uroczysty wigilijny posiłek, 

przygotowywanie stroików i ozdób choinkowych,  składanie sobie świątecznych 
życzeń były w naszej placówce podtrzymane i aby w tym szczególnym czasie dzieci 
w jak najmniejszym  stopniu doświadczyły trudności wynikających z obostrzeń 
epidemiologicznych. 
     Również o tradycji przedstawienia jasełkowego przez najstarszych 
przedszkolaków nie zapomniałam i odbędzie się pod koniec stycznia. 

Tradycji więc stanie się zadość. 
W tym roku również nie będzie możliwe zaproszenie Państwa do  obejrzenia 

wspaniałych  występów, ale nagramy całość i będzie ona udostępniona wszystkim chętnym. 
Będziecie  więc mogli Państwo  zobaczyć z jakim przejęciem i zaangażowaniem dzieci 
odgrywają sceny, które nie będą miały miejsca tylko w Betlejem. 

W naszej grupie odbędą się po balu karnawałowym.  
Lista ze strojami dla dzieci zostanie wywieszona w poniedziałek  10 stycznia.  

 

     

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

na tablicy w placówce 

 


