HARMONOGRAM
WYDARZEŃ I ATRAKCJI
LISTOPAD 2018
✓ 01.11 (czwartek) – Przedszkole nieczynne
✓ 05.11 (poniedziałek) - Poznajemy instrumenty - akordeon - Podczas koncertu dzieci
dokładnie poznają budowę oraz historię instrumentu. Towarzyszyć im będzie muzyka
oraz radosna zabawa! Godz. 11:00
✓ 06.11 (wtorek) – Wizyta fotografa – Tego dnia pan Fotograf wykona przedszkolakom
pamiątkowe zdjęcia do kalendarza na rok 2019. Godz. 9:30.
✓ 09.11 (piątek) - Europejski Dzień Wynalazcy - Tego dnia nasze przedszkolaki
dowiedzą się, kim jest wynalazca oraz dlaczego warto realizować własne, nawet
najbardziej nietypowe pomysły! :)
✓ 12.11 (poniedziałek) - Przedszkole nieczynne
✓ 13.11 (wtorek) - Wycieczka grup Pszczół i Jeży do Kina Luna - Przedszkolaki obejrzą
film „Iwan Carewicz i Szary Wilk” w ramach XII Festiwalu Filmów Rosyjskich „Mały

Sputnik nad Polską”. Wyjście z przedszkola o godzinie 11:00. Prosimy o
przygotowanie niewielkiej, zdrowej przekąski.
✓ 14.11 (środa) - Warsztaty sensoryczne i nie tylko - czyli plastyka z użyciem wszystkich
zmysłów! Rozpoczęcie zajęć o 15:30 dla chętnych.
✓ 15.11 (czwartek) - Warsztaty „Podstawy programowania” – W czasie trwania tych
zajęć dzieci odbędą fascynującą podróż po Europie! ☺Prosimy o deklarację rodziców,
które dzieci biorą udział w tych zajęciach – zajęcia płatne. Godz. 14:00
✓ 16.11 (piątek) - Międzynarodowy Dzień Tolerancji - W ramach zajęć edukacyjnych
wspólnie będziemy celebrować święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa
różnorodności kultur na świecie.
✓ 19.11 (poniedziałek) - Święto ziemniaka - Przedszkolaki poznają bliżej walory tego
warzywa! Zachęcamy, by tego dnia dzieci miały brązowy akcent w swoim stroju. :)
✓ 20.11 (wtorek) - Dzień Praw Dziecka - Kolejna okazja, obok 1 czerwca, by celebrować
to, iż jest się dzieckiem! W tym dniu wspólnie przypomnimy sobie, iż każde dziecko to
Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.
✓ 21.11 (środa) - wycieczka grupy Pszczół do pracowni artystycznej Kaliente Przedszkolaki wezmą udział w warsztatach "Analogowa zabawka- zrób to sam-kółko i
krzyżyk, labirynt, wyrzutnia". Wyjście z przedszkola o godz. 10:00. Prosimy o
przygotowanie niewielkiej, zdrowej przekąski.
✓ 22.11 (czwartek) - Artterapia –Na zajęciach dzieci poprzez spontaniczną twórczość,
wykorzystując różne środki artystyczne będą mogły wyrazić siebie, swoje emocje,
rozwijać zdolności.
✓ 23.11 (piątek) - Lekcja na 4 łapy z elementami dogoterapii – w ramach zajęć
edukacyjnych.
✓ 26.11 (poniedziałek) - Bajkoterapia - W czasie tych zajęć przedszkolaki wraz z Ciocią
Gosią przeniosą się w świat bajek, by pomóc ich bohaterom rozwiązać problemy,
które same znają z dnia codziennego.
✓ 30.11 (piątek) - Andrzejki – Nie tylko dorośli chcą znać swoją przyszłość! „Kim
zostanę, jak urosnę, co czeka mnie za kilka lat?” - na te i inne pytania postaramy się
znaleźć odpowiedź, wróżąc… :) Tego dnia obowiązkowy jest uśmiech na twarzy! ☺
Wspólną zabawę zaczynamy o godz. 10:00.

KONKURS PLASTYCZNY!

W listopadzie celebrujemy Europejski Dzień Wynalazcy, zachęcamy do pobudzenia
kreatywnego myślenia i wykorzystania przedmiotów codziennego użytku do
stworzenia własnego wynalazku! :) „Jestem wielkim wynalazcą!” – to myśl
przewodnia prac. Na małych artystów czekają atrakcyjne nagrody! Na
Dodatkowa motywacja :) :

„Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i wtedy pojawia się ten jeden,
który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi."
A. Einstein

