
NASZE WYDARZENIA I AKTYWNOŚCI -
 GRUPY PRZEDSZKOLNE MŁODSZA I STARSZA

LISTOPAD 2018

L.p. NAZWA DZIAŁANIA/ PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMIN OPIS

1.
Wizyta p. Karoliny Szymków, która poprowadzi " Grajki, 
śpiewajki, tupajki " - kreatywne zajęcia muzyczne 
(Centrum Terapii Dżwiękiem, Ruchem i Kolorem)

13.11 - 
wtorek
(godz.10)

Wspólna ( 1,5 godzinna) 
zabawa przy żywych 
dżwiękach etnicznych 
instrumentów z całego 
świata m.in takich jak 
fujara słowacka, 
afrykański balafon, 
kalimba, zaklinacze 
deszczu i innych 
etnicznych muzycznych 
ciekawostkach 

2.

Wizyta p. Sebastiana Pilichowskiego, który 
poprowadzi warsztaty przyrodniczo - sensoryczne z 
żywymi owadami i szyszkami -->> Oglądaj - Dotknij - 
Powąchaj - Poczuj ( Żywa Edukacja )

16.11 -
(godz.10)

2 - godzinne spotkanie 
podzielone na 2 tematy 
(pomiędzy przerwa na II 
śniadanie):
1. Owady, nie robale 
2. Szychy, szyszki i 
szyszunie

3. Powrót do ,, Bobasowa " 20.11
(wtorek)

Prosimy o przyniesienie 
pamiątek z baaaardzo 
wczesnego dzieciństwa 
dziecka ;)(opakowanych i 
podpisanych), takich które 
przywołują miłe 
wspomnienia, np. 
ulubione ubranko dziecka, 
pukiel włosów, smoczek, 
przytulanka itp. - wystawa 
podsumowująca tematykę 
związaną z Rodziną

4. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

od 23.11
(piątek)
do 14. 12
(piątek)

Przez ok 3 tygodnie będzie
trwać zbiórka karmy, 
podczas której 
przedszkolaki z rodzicami 
będą mogli przynosić 
karmę i inne dary dla 
zwierząt z 
zielonogórskiego 
schroniska

5.
Z cyklu " Spotkania z Naszymi Najbliższymi " - wizyta 
taty Adasia - Spotkanie z Górnikiem 

26.11 
-poniedz.
(godz.10)

Przedstawienie pracy/ 
zawodu Górnika, 
barbórkowe tradycje itp.



6. 
Dzień Pluszowego Misia 27.11 - 

wtorek

Przewidziany konkurs na 
pracę plastyczną 
przedstawiającą dzień z 
Misiem, zapoznanie się z 
misiami przyniesionymi 
przez dzieci, 
charakterystyka misiów, 
które występują w różnych
bajkach, taniec z misiami 
itp.

7.
Pasowanie na Przedszkolaka połączone z Wielkim Balem 
Jesiennym

29. 11 
czwartek
(godz. 15 30)

Uroczyste przyjęcie 
najmłodszych do grona 
Przedszkolaków, po części 
artystycznej odbędzie bal 
związany tematycznie z 
Jesienią - jej 
zakończeniem. Prosimy o 
przygotowanie strojów - 
przebrań dla dzieci TYLKO i
I WYŁĄCZNIE 
nawiązujących do 
jesiennej pory roku, np. 
Pani Jesień, jakiś ptak 
odlatujący jesienią do 
ciepłych krajów, owoc 
jesienny, warzywo 
jesienne, drzewo, liść itp.-
inwencję twórczą 
pozostawiamy Rodzicom 
(bez treści przemocowych 
itp.)


