
 Lilly  z Jogódką jako 

wróżki 

Studentki poprowadziły 

zabawy taneczne,  

na zdjęciu - Ola z Szymkiem   

Listopadowy koncert muzyczny pt.,,Tra-ta-ta, 

co tak głośno gra! Czyli o helikonie i saxhornie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

Grupa najmłodsza ,,Biedronki”.  

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza 

zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci– Pluszowy 

Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz 

bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie 

nie przemija, bo “czy to jutro, czy to dziś, 

wszystkim jest potrzebny Miś!” 

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono 

dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki 

– w 2002 roku. W przedszkolu jak co roku 

święto pluszowego misia jest obchodzone 

bardzo szczególnie. Tego dnia każde dziecko 

przynosi do przedszkola misia. 

Bawiliśmy się przy misiowych przebojach,  

 przedszkolaki wyrecytowały wiersz o tym jaki 

jest miś. Dzieci z każdej grupy zaprezentowały 

swoje misie, opowiadały o nich, mówiły  

z jakich są bajek, odgadywały zagadki 

związane z misiami, próbowały smakołyków 

każdego misia słodkiego miodu, brały udział  

w konkurencjach kto szybciej zje miód.  

 

 

 W listopadzie  zgodnie z kalendarzem 

imprez przedszkolnych  odbyła się Spartakiada 

Przedszkolaka w Drzonkowie. 

 Na sportową imprezę pojechały dzieci 

 z grup Sowy . Zmagania sportowe okazały się wspaniałą 

zabawą-wszyscy byli najlepsi 

 

 

  

   listopad  2017 

Andrzejkowe wróżby ....,,Wędrujące buuty”, 

„Zawody”, ,,Co czeka nas w przyszości?” i słodkości. 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jesienne warsztaty z rodzicami  były 

okazją do wspólnej zabawy, rozwijania 

wyobraźni i kreatywności. Uczestnicy  

pracowali na  materiale przyrodniczym. 

Powstały ciekawe kompozycje 

jesienne. 
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Przedszkole promujące 

zdrowe śniadanie 

listopad  2017 

 

Listopad  2016 

     ,,Gimnastyka ważna sprawa, dla nas 

wszystkich to zabawa...”      

Dzieci z gr. muchomory każdego  tygodnia 

doskonalą  zręczność i sprawność  fizyczną . 

 

 

 

Od najmłodszych lat należy rozwijać u dzieci postawy 

prozdrowotne i umiejętności, które stają się podstawą 

dalszych pozytywnych zachowań. Potencjał zdrowotny, 

jaki zdobędą w dzieciństwie, determinuje w znacznym 

stopniu zdrowie i jakość dalszego życia.  


