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4.10.2016 – Światowy Dzień Zwierząt – Dzieci dowiedzą się, że 

zwierzęta też mają swoje prawa oraz nauczą się jak o nie dbać.           

W trakcie dnia odbędą się zabawy tematyczne oraz adaptacja filmu     

o zwierzakach. 

 

 

4.10.2016 - "Jestem przedszkolakiem" Zajęcia z panią psycholog. 

Dzieci wysłuchają bajki terapeutycznej o chłopcu Krzysiu, który idzie 

do przedszkola. Zajęcia pomogą zrozumieć rozłąkę z rodzicami oraz 

poczuć się bezpiecznie i radośnie. Przedszkolaki - kolorowanki oraz 

zajęcia muzyczno - ruchowe -"Stonoga", "Jestem sobie 

przedszkolaczek". Zabawy z kolorowymi piłeczkami. 

 

5.10.2016 – Światowy Dzień Uśmiechu – 

tego dnia przedszkolaki będą zarażały 

uśmiechem każdego, nawet najsmutniejszego! 

Wesoło bawić będziemy się balonikami, 

stworzymy piękne ordery uśmiechu.   

 



11.10.2016r  - "Grzeczny przedszkolak" Zajęcia z panią psycholog, 

która opowie dzieciom o tym, co to znaczy być grzecznym. Zabawy       

z kolorowymi planszami - Grzeczne misie. Zabawy twórczego 

działania - "Mały miś". Zabawy z kolorowymi woreczkami 

wypełnionymi grochem. "Złap światełko" - zabawy ruchowe. 

14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej – tego dnia dziękować 

będziemy wszystkim pracownikom naszego Ośrodka, którzy dbają      

o to, aby w przedszkolu było dobrze i bezpiecznie. Złożymy życzenia, 

wręczymy laurki, zaśpiewamy sto lat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2016r - "Raz, dwa, trzy …pokaż Ty"- Zajęcia z panią 

psycholog - dzisiaj poćwiczymy nasz wzrok, słuch, spostrzeganie          

i koncentrację uwagi. Kolorowe wstążki - zabawy ruchowe (ćwiczymy 

lewą i prawą stronę ciała oraz kolory). Zabawy paluszkowe. Zabawy    

z grzechotkami. 

18.10.2016 Dzień Poczty Polskiej –  w czasie zajęć zapoznamy się 

ze specyfiką pracy listonosza oraz odwiedzimy budynek Poczty 

Polskiej. Poznamy zasady nadawania listów i paczek. Pooglądamy 

klasery ze znaczkami pocztowymi. 

 

 



 

 

22.10.2016. – Obchodzimy urodziny 

naszego kolegi z przedszkola – Mateusza. 

Składamy życzenia, śpiewamy „Sto lat”.  

Uczestniczymy w zabawach urodzinowych. 

 

 

 

24.10.2016r "Kasztankowy świat" - zajęcia z panią psycholog - 

warsztaty twórczego działania, które będą rozwijać naszą 

kreatywność. Wykonamy dziś ludziki z kasztanów. Ćwiczymy nasze 

dłonie - sznureczki i klamerki. "A ku, ku… gdzie jest kasztanek?" - 

zabawa poszukiwaczy kasztanów. Zabawy z pojemniczkami.  

 

 

28.10.2016 Bal Halloween – potworne atrakcje: nauka latania na 

miotle, budzenie mumii; przebierańce, tańce i hulańce, malowanie 

dyni; animacje i  konkursy  z nagrodami; malowanie twarzy. 

 

 


