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04.11.2022r. 

piątek 

Dzień Postaci z Bajki 
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. W tym dniu 

zachęcamy dzieci do przebrania się w postacie z ulubionych bajek i baśni. 

10.11.2022r. 

czwartek 

Jesteśmy Polką i Polakiem  
Poranek patriotyczny organizowany w każdej grupie - prezentacja wierszy i piosenek patriotycznych 

 

 

14.11.2022r. 

poniedziałek 

Dzień Czystego Powietrza 
Święto z kalendarza ekologicznego, którego celem jest uświadomienie dzieci, że powietrze jest wszechobecne  

i niezbędne do życia, a jego czystość jest źródłem zdrowia. 

18.11.2022r. 

piątek 

Spotkanie z pracownikiem nadleśnictwa 
Zapoznanie dzieci z pracą leśnika w ramach współpracy z Nadleśnictwem Lwówek Śląski. 
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21.11.2022r. 

poniedziałek 

Dzień Praw Dziecka 
Celem święta jest zapoznanie dzieci z prawami dziecka zapisanymi w Konwencji o Prawach Dziecka. Pogłębianie wiedzy na 

temat znajomości praw dziecka.  Kształtowanie świadomości posiadania własnych praw oraz  dostrzeganie odmienności 
drugiego człowieka. 

22.11.2022r. 

wtorek 

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. 

25.11.2022r. 

piątek 

Dzień Pluszowego Misia 
„Miś pluszowy, Miś kudłaty, 

Biały, czarny lub łaciaty. 
Wszystkie misie My kochamy, 
Bo ich święto dzisiaj mamy.” 

05.11.2022r. – 

30.11.2022r. 

Koncert Patriotyczny online  
Koncert poprowadzi Patrycja Lipińska z gościnnym udziałem Trębacza Teatru muzycznego Roma. 

Celem koncertu jest kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. 
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02.11.2022r. – 

3.11.2022r. 

 

 

Audycje muzyczne online 

Dzieci starsze: DŹWIĘKI PEŁNE NIESPODZIANEK - AKADEMIA MUZYKI ON-LINE 

 https://www.youtube.com/watch?v=Vmeo_I5CFw4&ab_channel=CEAFilharmoniaGorzowska 

 

Dzieci młodsze: ,,GŁOŚNO CORAZ GŁOŚNIEJ”- AKADEMIA MUZYKI ON-LINE 
https://www.youtube.com/watch?v=IZHq1itAuBI 

 

02.11.2022r. – 

3.11.2022r. 

Teatrzyki online 
Dzieci starsze: ,,SMOK WAWELSKI” 
https://www.youtube.com/watch?v=1AMU-__Jnqs 

 

Dzieci młodsze:  "TRZY ŚWINKI" 
https://www.youtube.com/watch?v=XjXT-44q4eQ&ab_channel=MagdaCzerwinka 

 

02.11.2022r. – 

3.11.2022r. 

Wycieczki krajoznawcze online 

Dzieci starsze: POZNAJ MIASTA POLSKI 
https://www.youtube.com/watch?v=5wN3GxF7aqk&ab_channel=Zielona%C5%BByrafa 

 

Dzieci młodsze: ,,WYCIECZKA DO LASU” 
https://www.youtube.com/watch?v=mb9oL0tXMu4 
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