WYDARZENIA
W PRZEDSZKOLU
NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020
Lp.

Data

Wydarzenie

Odbiorcy/
uczestnicy
wydarzenia

1. 28.09.09.10.2020r.

1.Cała Polska Programuje

1.Wszystkie grupy

2. 02.10.2020r.

1. Dzień uśmiechu

1.Gr. „Tygryski”
Gr. „Motylki”

3. 05.10.2020r.

1. „Pracuś” – zabawy w projektowanie – Międzynarodowy
Projekt „Magiczna moc bajek”
2. Robimy sok owocowy.
05-09.10.2020r. 3. Nabywanie nawyku higieny - Mycie rączek z przyjemnością,
a nie tylko przed jedzeniem

1.Gr. „Jagódki”
2. Gr. „Motylki”
3. Gr. „Wiewiórki”

4. 08.10.2020r.

1. „Martwa natura Cezanne” – odtwarzanie obrazu artysty
wg. instrukcji – wystawa prac – ogólnopolski projekt „Zabawa
sztuką”

1. Gr. „Jagódki”

5. 09.10.2020r.

1. „Mały Miś w świecie emocji” – rozwijanie inteligencji
emocjonalnej dzieci. Realizacja Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury.”

1. Gr. „Żabki”

2. Dzień Dziewczynek

2. Gr. „Motylki”

1. KALENDARZE 2021 – ZDJĘCIA – CENA – 40

1.Wszystkie grupy

6. 16.10.2020r.

ZŁ/ SZTUKA

7. 19.10.2020r.

8. 20.10.2020r.

2. Dzień chleba – „Od ziarenka do chleba” – z czego robi się
chleb?

2. Gr. „Tygryski”
Gr. „Żabki”

3. W ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała” – zajęcia pod
hasłem „Być dobrym jak chleb” – upieczenie chleba – jako
symbolu polskiej gościnności i otwartości.

3. Gr. „Wiewiórki”

1. Dzień Listonosza – zapoznanie z zawodem listonosza.

1.Gr. „Tygryski”

2. W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
„Z kulturą mi do twarzy” – zajęcia pod hasłem: „W magicznym
świecie dźwięków”– poznawanie instrumentów muzycznych,
ich wyglądu i brzmienia podczas zajęć.

2. Gr. „Tygryski”

1. Dzień Szefa Kuchni – „Królewski obiad” – utrwalanie
nawyków zdrowego odżywiania. Skomponowanie
najzdrowszego posiłku oraz nadanie mu nazwy. Laurka dla
Szefowej Kuchni w przedszkolu.

1.Gr. „Żabki”,
„Wiewiórki”

2. „Kopciuszek zaprasza na bal” – muzyczne zabawy – w ramach 2. Gr. „Jagódki”
projektu „Magiczna moc bajek”
9.

21.10.2020r.

1. W ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała” – zajęcia pod
hasłem „Piękna Niepodległa”

1. Gr. „Wiewiórki”

1. Labo Odkrywcy – doświadczanie przez
eksperymentowanie. Temat zajęć: „Pisanie prądem” –
przypomnienie zagadnień związanych z prądem, zasadami
bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych.
Rysowanie prądem.

1. Wszystkie grupy

2. Tygryski zdobywają sprawność kuchcikowego mistrza
w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Wyzwania
Teodora”

2. Gr. „Tygryski”

3. „Kolor i rytm” – muzyka klasyczna – spotkanie z Mozartem

3. Gr. „Jagódki”

11. 28.10.2020r.

1. W ramach innowacji „Baw się z nami” – sensoryczne zabawy
dla maluchów – zajęcia pod hasłem „Odkrywamy świat przez
dotyk.

1. Gr. „Wiewiórki”

12. 26.10.30.10.2020r.

1. Stwarzanie nawyku samoakceptacji - stawianie sobie
"Piecząteczek dobroci" zmniejszających deficyty uwagi.

1. Gr. „Wiewiórki”

10. 23.10.2020r.

Urodziny w październiku 2020 obchodzą:
1. Grupa Motylki – Gabrysia, Julia, Michalina R., Dawid 
2. Grupa Wiewiórki – Marcel, Michał
3. Grupa Tygryski – Nikodem, Filip, Kamil W.
4. Grupa Jagódki – Piotr
ŻYCZENIA !!!!
Słońce świeci dziś dla Ciebie,
a chmurki tańczą na niebie.
Śmieją się motylki, tygryski i jagódki
a wiewiórki i żabki
przesyłają życzenia
i 100 słodkich buziaczków, a także marzeń spełnienia !
Zajęcia cykliczne :
1. Religia – raz w tygodniu – PONIEDZIAŁEK/CZWARTEK
2. Korektywa – raz w tygodniu – WTOREK
3. Rytmika – raz w tygodniu – ŚRODA
4. Fanny Judo- raz w tygodniu PONIEDZIAŁEK
5. Labo Odkrywcy – doświadczanie przez eksperymentowanie – raz w miesiącu (piątek)
Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do zmian w wydarzeniach miesiąca.

