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6.11.2017 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 
 

 
 

W tym wyjątkowym dniu dzieci przyniosą do przedszkola swoje ulubione 

bajki. Zapoznając się z przyniesionymi książkami, dowiedzą się jak bardzo ważną 

rolę odgrywają one w ich życiu, a bajkowe postacie sprawiają, że ich świat staje 

się barwny i radosny. Dzieci wysłuchają fragmentów bajek czytanych przez 

nauczycieli. W małych grupach będą segregować rekwizyty z bajek do ilustracji, 

a przy pomocy tablicy interaktywnej przedszkolaki będą rozwiązywać zagadki, 

dopasowywać przedmioty do postaci, składać pocięty obrazek w całość. 

Na zakończenie wykorzystując stroje i rekwizyty dzieci będą mogły wcielić się 

w postać z bajki oraz wspólnie zatańczyć taniec Mai. 

 

 

 

 

 

 



 

10.11.2017  

DZIEŃ 

NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Tego dnia w przedszkolu będziemy 

obchodzić nasze narodowe Święto 

Niepodległości. Z tej okazji dzieci 

przyjdą ubrane w odświętne stroje.  

Przygotują biało-czerwone kotyliony 

i flagi. Podczas obchodów wezmą udział 

w akademii przypominającej rys historyczny tego ważnego dla Polaków świata.  

Podczas uroczystości nie zabraknie pieśni patriotycznych i zabaw przy piosence 

„Jestem Polką i Polakiem”,  jak również quizów na temat polskich symboli 

narodowych. Będzie to bardzo radosny dzień, uczący „Małych Polaków” 

patriotyzmu. 

 

20.11.2017 

DZIEŃ PRAW DZIECKA  

 

 
 

W tym dniu w przedszkolu odbędą się ciekawe pogadanki o prawach  

i potrzebach dziecka oraz roli rodziców i opiekunów. Dzieci będą miały okazję do 

podzielenia się swoimi własnymi spostrzeżeniami np.: powodów do radości 

i uśmiechu oraz o tym co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co 

sprawia mu przykrość.  Przedszkolaki wraz z panią wykonają prace plastyczną pt.: 

„ Jesteśmy dziećmi i mamy swoje prawo”. 

 



25.11.2017 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
           

       Tego dnia dzieci przyniosą do przedszkola 

swoich pluszowych przyjaciół. Razem z misiami będą 

uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających, 

ruchowych oraz sprawnościowych. Dzieci wysłuchają 

misiowych bajek i będą tworzyły portrety swoich 

ulubieńców. Nie zabraknie również słodkiego 

poczęstunku żelowymi misiami. Będzie to dzień pełen 

zabawy, uśmiechu i pozytywnej energii. 

 

 

30.11.2017 

ZABAWA ANDRZEJKOWA  
 

 
       

       Tego dnia przedszkolaki będą uczestniczyć w zabawie andrzejkowej.  

Dzieci będą brały udział w różnego rodzaju zabawach, tańcach integracyjnych, 

a także wielu konkursach przygotowanych na tą okazję. Będzie to dzień spędzony 

w miłej i radosnej atmosferze przy dobrej muzyce. 


