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1. W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – tego dnia przebieraliśmy się za ulubione postacie bajkowe. Były 

bajkowe zagadki, pociąg bajek i prezentacja strojów. Ten dzień daje dzieciom możliwość 

wcielenia się w ulubioną postać, dziecko wtedy rozwija wyobraźnię, jest bardziej otwarte, 

emanuje radością i spontanicznością kreując postać, za którą się przebiera. 

 

Tegoroczne ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI miało zupełnie inny charakter obchodów niż 

dotychczas.      W związku z obostrzeniami, nie mogliśmy zrobić uroczystego apelu i wystąpić 

jak,  co roku dla rodziców. W przedszkolu powstał patriotyczna ścianka, a dzieci mogły na niej 

się fotografować i występować z repertuarem patriotycznym, który potem udostępnialiśmy 

rodzicom przez komunikatory. Dziesięcioro dzieci, którzy sprawdzają się w roli mówców, 

otrzymało wierszyki patriotyczne do nauczenia, wszyscy uczyliśmy się piosenki i układu 

tanecznego z wstążkami do niej i utrwalaliśmy Katechizm Małego Polaka. W każdej grupie przez 

tydzień odbywały się zajęcia o Polsce  z elementami historii, dzieci wykonywały prace 

mailto:przedszkole@piotrkowkujawski.pl


plastyczne w barwach biało-czerwonych. Odbył się też konkurs plastyczny, na który wykonać 

należało orła białego, czyli nasze godło. W naszej grupie powstało najwięcej prac, bo aż 13. Po 

raz trzeci Biedronki udowodniły, że pamiętają o Polsce i są małymi patriotami. 

 

Przed nami w listopadzie jeszcze lubiane ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA I ANDRZEJKI. 

Nasz teatrzyk o jesiennych skrzatach został wyróżniony w konkursie „Teatrzyk jesienny” 

organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Jeśli 

chodzi o udostępnienie teatrzyku do obejrzenia na stronie internetowej przedszkola 

 

Wszelkie informacje przekazywać będę nadal na grupie Messenger Biedroneczki, w sprawach 

dotyczących osobiście Waszych dzieci zapraszam na Messengera prywatnego. 

 

 

2. PRZYPOMINAMY !!! 

W ramach ustaleń podczas zebrania grupowego mając urodziny dzieci mogą przynosić cukierki 

jako poczęstunek, ale z wyprzedzeniem w celu odbycia przez słodycze kwarantanny. Tego dnia 

szanowny jubilat może ubrać się strój dowolny (ulubione przebranie z bajki, superbohatera lub 

strój odświętny).  

 

W listopadzie realizujemy dwa bloki tematyczne poświęcone  Polsce i późnej jesieni. 

Pierwszy blok miał na celu przypomnienie i poszerzenie wiedzy o Polsce. Odbyliśmy podróż po 

największych polskich miastach, zapoznaliśmy się ze znaczeniem kolorów na mapie. 

Przedstawiłam tez dzieciom postać marszałka Piłsudskiego, o którym ciekawostki bardzo 

zainteresowały dzieci. Myślę, że każda Biedronka zna już doskonale symbole i barwy narodowe. 

Drugo blok to jesień i jej późne oblicze. Poznanie zwyczajów zwierząt jesienią, zapadanie w sen 

zimowy, zmienianie szaty na cieplejszą, przygotowanie zwierząt domowych na zimę, pogoda 

jesienią, itp. 

 

3.OPŁATY – prosimy o terminowe uiszczanie opłat, na odpowiednie konta dostępne na naszej 

stronie intarnetowej. 

                      

                           
 

 

 

 



PROPOZYCJE ZABAW : 

    
Rysowany wierszyk, rodzic recytuje wolno, a dziecko kierując się wyobraźnią rysuje: 

 

 

Dla każdego, kto chce zwierza,  

narysuję dzisiaj jeża.  

Tu dam kreskę i półkole  

w środku kolec, kolec, kolec...  

Tu główkę i nosek dam.  

Jeszcze oczko i jeżyka mam.  

 

 

Propozycja plastyczna – jeż z plasteliny, masy solnej, ciastoliny lub połówki ziemniaka, jako 

kolce zapałki lub wykałaczki. 

 

 

 

Zagadki jesienne 

 
Odgadnij, a potem narysuj odpowiedzi.  Podziel odpowiedzi na sylaby, policz sylaby            

w wyrazach.  Postaraj się określić na jaką głoskę zaczynają się odgadnięte wyrazy. 

 

Spadają z drzewa żółte , czerwone. Wiatr je niesie w tę i w tamta stronę. (liście) 

 

Ma laseczkę do trzymania i ma daszek kolorowy. Gdy go ludzie otwierają, deszcz nie pada im na 

głowy. (parasol) 

 

Czerwone, okrągłe w koszyku leżały. Zrobiła z nich mama barszczyk doskonały. (braczki) 

 

Siedzi w ziemi długa i pomarańczowa. Schrupię ją ze smakiem, bo jest bardzo zdrowa. 

(marchewka) 

 

 

 

 

Udanej zabawy  

 

 


