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02.11.-30.11.2021r. SPEKTAKLE TEATRALNE

Grupy młodsze:

„O trzech misiach i małej Milence”
https://www.youtube.com/watch?v=3FHWfr82320

Grupy starsze:

,,Smok Wawelski” 

https://www.youtube.com/watch?v=1AMU-__Jnqs

02.11.-30.11.2021r.
AUDYCJE MUZYCZNE 

Grupy młodsze:

,,Głośno coraz głośniej”- akademia muzyki on-line
https://www.youtube.com/watch?v=IZHq1itAuBI

Grupy starsze:

„Niepodległa Nuta” fragmenty koncertu w Kozienicach

https://www.youtube.com/watch?v=ania46df3DM&ab_channel=KronikaKozienicka

02.11.-30.11.2021r. WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA w formie ON-LINE

,,Wycieczka do lasu”
https://www.youtube.com/watch?v=mb9oL0tXMu4

Wycieczka po Warszawie     
https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI&ab_channel=EugeniuszDelbowski
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04.11.-30.11.2021r.  „Dzień niepodległości” 

- to 40 minutowy koncert patriotyczny dla najmłodszych w wersji on-line. 

 W programie: śpiewanie pieśni patriotycznych, poznanie postaci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, zapoznanie z symbolami narodowymi Polski, omówienie stroju Ułana oraz gość 
specjalny - trębacz i sobowtór Marszałka Piłsudskiego, Pan Piotr Lichociński

Koncert poprowadzi, oraz zaśpiewa Patrycja Lipińska – wokalistka, aktorka, animatorka, 

autorka pierwszych w Polsce lekcji balonowych, certyfikowana artystka balonowa.

05.11.2021r.

(piątek)
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też

przekazują ważne prawdy życiowe. Pamiętajmy, że czytając dzieciom bajki

rozwijamy ich wyobraźnię, fantazję, pamięć i wzbogacamy słownictwo. 

Bajkowe postacie sprawiają, że świat dziecka staje się radosny i kolorowy.

10.11.2021r.

(środa)
„Jestem Polką i Polakiem” 

– poranek patriotyczny organizowany w każdej grupie 

prezentacja wierszy i piosenek patriotycznych

17.11.2021r.

(środa)
Kolorowe dni w przedszkolu – 

brązowy jak „ziarna, kasza lub ciemne pieczywo”

głównym celem realizacji zajęć będzie kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania. 

W tym dniu zachęcamy aby ubiór dziecka był w kolorze brązowym.
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19.11.2021r. (piątek) Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

Dokładnie 31 lat temu światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na
świecie, uchwalając Konwencję o prawach dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący
prawa dziecka. Od czasu powstania, Konwencja przyczyniła się do poprawy życia dzieci na
całym świecie.

22.11.2021r.

(poniedziałek)
Dzień Kredki

Święto to w szczególny sposób wiąże się z dziećmi, bowiem dzięki kredkom mogą one 
wyrażać swoje przeżycia, uczucia, myśli, uczą się twórczego myślenia oraz rozwijają 
wyobraźnię. Rysowanie to wspaniała przygoda i ważne doświadczenie dla każdego dziecka.  

25.11.2021r.

(czwartek)

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Mój misio ma na imię Zdzisio.

Jest piękny i gładki, bo jest cały ze szmatki.

Każdy chciałby mieć takiego misia – słodziutkiego pysia.

Gdy przytulisz się do niego, to poczujesz magię jego. 
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                     „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”
                         Udział przedszkolaków w akcji związanej 

                       ze zbiórką karmy dla podopiecznych

                        Towarzystwa Miłośników Zwierząt
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