Listopad
01.11.2018r. (czwartek) – Dzień Wszystkich Świętych – Przedszkole
nieczynne.
02.11.2018r. (piątek) – Dyżur w przedszkolu, zabawy w grupach łączonych.
05.11.2018r. (poniedziałek) godz. 11:00 –
„Poznajemy instrumenty – akordeon” –
koncert muzyczny połączony z zabawą
przy żywym instrumencie. Atrakcja
przewidziana dla wszystkich dzieci
żłobkowych oraz przedszkolnych.
06.11.2018r. (wtorek) – „Juce Day”, czyli
soki i koktajle owocowo-warzywne. Pyszną zabawę dla wszystkich grup w
ramach zajęć z języka angielskiego poprowadzi Ciocia Alicja.
07.11.2018r. (środa) godz. 16:00 – Zabawy sensoryczne i nie tylko. Ciocia
Marta zaprasza chętne dzieci do wspólnej zabawy pobudzającej wiele zmysłów.
Poprosimy na przebranie ubrania, które mogą ulec zniszczeniu.
08.11.2018r. (czwartek) godz. 9:00 Pantery i
Słoniki; 9:30 Zebry – „Lekcja na cztery łapy”,
spotkanie z naszymi czworonożnymi
przyjaciółkami – Bronką i Jadzią.
09.11.2018r. (piątek) – „Europejski Dzień
Wynalazcy” – w ramach zajęć edukacyjnych
porozmawiamy z dziećmi o największych
wynalazcach wszechczasów.

13.11.2018r. (wtorek) godz. 11:00 Lewki i Misie – „Mały Sputnik nad Polską”
- w ramach XII Festiwalu Filmów Rosyjskich w Kinie Luna obejrzymy bajkę
„Iwan Carewicz i Szary Wilk”.

15.11.2018r. (czwartek) godz.9:00 dzieci jadące na basen; 9:30 Żyrafy; 10:00
Misie; 10:30 Lewki - „Lekcja na cztery łapy”, spotkanie z naszymi
czworonożnymi przyjaciółkami – Bronką i Jadzią.
16.11.2018r. (piątek) godz. 9:00 Pantery i Słoniki – „Sensoplastyka dla smyka”.
Ciocia Marta poprowadzi zajęcia pobudzające wiele zmysłów. Poprosimy na
przebranie ubrania, które mogą ulec zniszczeniu.
19.11.2018r. (poniedziałek) – „Dzień Ziemniaka” – Zabawę w małych
kucharzy, w ramach zajęć edukacyjnych przygotują Ciocia Karola (w grupach
młodszych) i Ciocia Basia (w grupach starszych).
20.11.2018r. (wtorek) – Fotograf – Jeżeli życzą sobie
Państwo zdjęcie pociechy w jakimś szczególnym stroju,
prosimy o przygotowanie go i pozostawienie w
podpisanej torbie w szafeczce dziecka.
21.11.2018r. (środa) godz. 10:00 Lewki – Warsztaty w
pracowni artystycznej Kaliente: „Analogowa zabawka
– zrób to sam – kółko i krzyżyk, labirynt, wyrzutnia”.
22.11.2018r. (czwartek) – „Mali czytelnicy” – W ramach relaksu, Ciocia Ania
zabierze grupy przedszkolne na spotkanie z Nelą małą podróżniczką oraz jej
pięknymi i mądrymi książkami pełnymi fascynujących przygód.

27.11.2018r. (wtorek) - Panterki, Zebry, Żyrafy w godzinach porannych. Misie i
Lewki w ramach relaksu. - „ArtTerapia” – Wyjątkowe i niecodzienne przeżycia
artystyczne zaproponuje dzieciakom Ciocia Madzia
29.11.2018r. (czwartek) – „Zabawa
Andrzejkowa” – Czary mary i wróżby.
Wiedźmy i czarne koty. Świece i
magiczne mikstury. To i jeszcze więcej
tajemniczych atrakcji, upichcą w
swoich kociołkach Bałabajkowe Ciocie.

Konkurs plastyczny:

„Las i jego mieszkańcy”

