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  Szanowni Państwo, 

Drodzy Rodzice, 

 
W październiku na wszystkie Dzieci czeka dużo atrakcji. 

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram wydarzeń 

 w Przedszkolu Wyspa Skarbów na najbliższy miesiąc. 
 

 

 
 
 

 
SPRAWY 

INFORMACYJNO- ORGANIZACYJNE 
 
Przedstawiamy skrót wybranych atrakcji, w poszczególnych grupach wiekowych, które 

czekają na Dzieci, w nadchodzącym miesiącu.  

 

 

Grupy młodsze. 

 

9.10 2017 - grupa Papużki 

 

Tego dnia w naszym żłobku będziemy świętować Dzień czerwonego jabłuszka. Papużki 

wykonają pracę plastyczną, podczas której będziemy rozpoznawali kształty  

i kolory (będziemy poznawać pojęcia: czerwony, zielony, koło).  

Po wykonaniu pracy plastycznej wspólnie zawiesimy kolorowe jabłuszka  

na naszym jesiennym drzewie. Przeczytamy dzieciom wierszyki „Rumiane jabłuszko”, „Kolorowe 

jabłka” a na koniec jabłkowego dnia każdy otrzyma niespodziankę.  

 

 

25.10.2017 – grupa Muszelki 

 

Tego dnia, w grupie dwulatków, będziemy obchodzić Dzień kundelka. Dzieci dowiedzą się,  

w jaki sposób należy opiekować się psem, żeby był zdrowy, zadowolony i szczęśliwy. Opowiemy 

dzieciom o psich obyczajach i poznamy różne ich rasy. Dowiemy się, dlaczego psy lubią 

wychodzić na spacer i dlaczego wyprowadza się je na smyczy? Będziemy rozmawiać  
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o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w przypadku psów, które są dla nas obce. Dzieci będą 

mogły pochwalić się zdjęciem swojego psa lub zdjęciem psa dziadków lub cioci. Na koniec 

zaprosimy dzieci do zabawy muzyczno-ruchowej do piosenki „Kundel Bury”.  

 

 

6.10 2017 - grupa Raczki 

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak 

 

6 października w grupie Raczki będziemy obchodzić Światowy Dzień Uśmiechu. Dominującym 

kolorem tego dnia będzie kolor żółty. (Prosimy Rodziców, aby każde dziecko miało na sobie tego 

dnia jakiś żółty element garderoby). Będziemy zarażać innych swoimi pięknymi uśmiechami. 

Przeniesiemy się do krainy uśmiechu, zabawimy się w poszukiwaczy uśmiechniętych buziek 

ukrytych w sali i na placu zabaw. Wykonamy ordery uśmiechu. Będziemy uczyć się, że uśmiech 

jest darem i ofiarując go drugiej osobie nic nas to nie kosztuje. 

 

 

 
 

 

 

Grupy przedszkolne. 

 

4.10.2017 - grupa Perełki 

W naszym przedszkolu nie zapomnimy o Światowym Dniu Zwierząt! W środę 4 października 

będziemy rozmawiać o zwierzętach domowych. Dzieci dowiedzą się, że zwierzęta mają swoje 

prawa oraz nauczą się jak o nie dbać. Przedszkolaki mogą przynieść zdjęcie swojego pupila,  

a nasze ciocie przebiorą się za swoje ulubione zwierzęta! Wspólnie wykonamy dwie prace 
plastyczne- „Kotka Mruczka” i „Pieska Łatka”. 

Grupa Perełki zorganizuje w naszym przedszkolu zbiórkę produktów dla psów i kotów pod hasłem 

„paczka dla Zwierzaczka!”. Od 4 października na korytarzu przy naszej Sali pojawi się pudełko  

na karmę, produkty spożywcze takie jak ryż czy kasza oraz stare koce. Produkty ze zbiórki 

zostaną przekazane  do zaprzyjaźnionego z naszym przedszkolem schroniska. Zachęcamy 
wszystkie przedszkolaki i ich rodziców do włączenia się do akcji!  

  
24.10.2017 - grupa Bursztynki 

 
W przedostatni wtorek października grupa Bursztynki uda się na pieszą wycieczkę do pobliskiej 

Biblioteki Publicznej w Warszawie mieszczącej się przy  ul. Berensona 38. Dzieci zapoznają się  

z pracą w bibliotece i jej zbiorami. Dowiedzą się jak stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak 

należy się w niej zachowywać. Zobaczą jak wygląda karta czytelnika, karta książki oraz katalogi 

biblioteczne. Będą mogły obejrzeć kolorowe i bogato ilustrowane książki dla dzieci. Dowiedzą  

się także, że oprócz książek w bibliotece znajdują się też audiobooki, bajki na DVD oraz 

czasopisma dla dzieci. Wizyta w bibliotece będzie dobrym początkiem przygody z biblioteką - 

wypożyczalnią książek. 

 
 

6.10.2017 - grupa Skarbki 

 

Pierwszy piątek tego miesiąca będzie dniem sportowym. Przewodnim tematem tego dnia będzie 

Olimpiada sportowa, na którą zaproszą swoje dzieci Pani Ewelina i Pani Oktawia. Panie 

zaproponują przedszkolakom tor przeszkód oraz takie zabawy jak: Bieg z jajkiem, Taniec-

wygibaniec, Celne oko, We dwoje raźniej, Kangurze skoki, Marsz po linie, Bieg sprinterski. Na 

zakończenie olimpiady będą czekały na dzieci dyplomy.  
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11.10.2017 -  grupa Diamenty 

 

Czy wiecie, że jedenastego października w naszej grupie będziemy obchodzić Dzień chleba? 

Oczami naszej wyobraźni przeniesiemy się na wieś, gdzie rozpocznie się nasza przygoda. 

Poznamy szczegółowe etapy powstawania chleba: zapoznamy się z jego historią, składnikami  

z których powstaje, narzędziami służącymi do jego wypieku – zarówno tymi sprzed lat, jak  

i z współczesnymi. Porozmawiamy o roli i znaczeniu chleba w naszym życiu oraz kto wie…może 

poczęstujemy dzieci wypiekami własnej produkcji? Więcej szczegółów już nie zdradzimy. 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia foto-relacji z naszych zajęć już niebawem na fb.  

  

 

16.10.2017 - grupa Zerówki 

Zerówka w październiku ma bardzo ważne zadanie do wykonania!  

Dnia 16 października (poniedziałek), o godzinie 1040  na sali zabaw starszaki przedstawią krótki 

program artystyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Edukacji Narodowej. Będą wiersze, skecze, 

piosenki i tańce oraz skromne upominki dla całego personelu przedszkola. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich pracowników.  

 

 

 
 

 

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE I INNE ATRAKCJE 
 

 
5.10.2017 – Teatr w przedszkolu 

 

Pewnego razu z wielkiego jaja wykluł się mały smok, który nie pluje ogniem, nie straszy dzieci  

i nie zjada biednych owieczek. Słowem – bardzo różni się od swoich braci. Poza tym jest 

całkowicie i kompletnie … niebieski. Wyruszy więc z magiczny świat bajek, by znaleźć odpowiedź 

na pytanie: dlaczego jestem inny? Czy drewniany Pinokio udzieli mu odpowiedzi? A może Śpiąca 

Królewna, Kopciuszek, Czerwony Kapturek i nie do końca Dzielny Rycerz? A może przedszkolaki 

pomogą odpowiedzieć bohaterowi na te i inne ważne pytania?  

Na przedstawienie w wykonaniu Teatru Echooo zapraszamy w czwartek o godzinie 9.00 do Sali 

zabaw.    

 

 
20.10.2017 – Pasowanie na Przedszkolaka w grupie Perełki 

 

Już 20 października nasze Perełki staną się prawdziwymi przedszkolakami! Podczas uroczyści 

maluchy swoim zachowaniem potwierdzą, że dobrze się czują w przedszkolu. Zaprezentują 

rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. W dalszej części dzieci złożą 

uroczyste ślubowanie, a Pani dyrektor dokona pasowania przyjmując Perełki do naszej 

„przedszkolnej rodziny”. Na pewno będzie to miły dzień, pełen niezapomnianych wrażeń zarówno 

dla Dzieci jak i dla Rodziców. 

  
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci z grupy Perełki na uroczystość Pasowania 

naszych przedszkolaków. Rozpoczynamy o godz. 16.30 w Sali zabaw na pierwszym piętrze.   
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Mamy nadzieję, że przygotowane atrakcje przyniosą Dzieciom wiele radości. 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola  

Iwona Bujnowska 

oraz 

Zespół Nauczycieli Przedszkola Wyspa Skarbów 

 
 


