
 

 
 

PAŹDZIERNIK 2019 

 
 

• ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”- w ramach akcji CPCD grupę ,,Motylki” odwiedziły 

kolejne mamy: Oli, Kingi, Antosia, aby przeczytać dzieciom przygotowane , ciekawe bajki i 

opowiadania. W grupie ,,Krasnale” czytały mamy: Szymona i Aurelii. 
 

• ,,Skarpetkowe pacynki”- 07 października w grupie ,,Motylki” zostały poprowadzone przez 

mamę Mateusza super zajęcia, na których dzieci same wykonywały pacynki ze skarpetek. 
 

• ,,Zdrowy przedszkolak”- 08 października w naszym przedszkolu pracownicy Sanepidu 

poprowadzili spotkanie dotyczące profilaktyki zdrowia, w których uczestniczyły dzieci z grupy 

,,Muchomorki” i ,,Biedronki”. 
 

• ,,Bezpieczny Przedszkolak”- 09 października grupa ,,Krasnale” i ,,Muchomorki” w ramach 

akcji ,,Bezpieczny Przedszkolak” uczestniczyły w spotkaniu z panem policjantem w czasie którego 

dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie zachowywać się na drodze i w sytuacjach kryzysowych. 
 

• ,,Sałatka owocowa”- 10 października najmłodsze przedszkolaki z grup,, Zajączki „ i 

,,Misie” własnoręcznie zrobiły smaczną i zdrową sałatkę owocową. 
 

• ,,Kanapkowe smaki”- 14 października starszaki ,,Motylki” zrobiły i degustowały kolorowe 

kanapki z warzywami jesiennymi. 
 

• ,,Dzień Edukacji Narodowej”- oczywiście 14 października wszyscy nauczyciele i 

pracownicy przedszkola mieli swoje święto, z tej okazji wszyscy uczestniczyli w uroczystej akademii, 

którą przygotowały dzieci z grup ,,Motylki” i ,,Biedronki”. Były wiersze, piosenki, tańce i oczywiście 

życzenia z przygotowanymi na tą okazję prezentami. 
 

• ,,Jesienna sesja zdjęciowa”- 15 października w naszym przedszkolu odbyła się sesja 

zdjęciowa. Wszystkie przedszkolaki miały okazję zapozować do zdjęcia w jesiennej scenerii. 
 



• ,,Pasowanie na Przedszkolaka”- 17 października w naszym przedszkolu nasi najmłodsi 

milusińscy z grup: ,,Misie” i ,,Zajączki” oraz pojedyncze dzieci ze starszych grup, które w tym roku 

szkolnym dołączyły do nas zostały przyjęte w poczet grona przedszkolaków. Na uroczystej akademii 

przygotowanej przez dzieci z wszystkich grup, maluszki zostały pasowane przez panią dyrektor w 

obecności swoich rodziców. 
 

• ,,Kukuryku na patyku”- 22 października grupa ,,Motylki” wraz z wychowawczyniami 

wybrała się do Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ,,Ateneum” w Katowicach na spektakl pt. :,,Kukuryku 

na patyku, o dwóch takich”. Przedstawienie opowiadało o wielkiej przyjaźni na dobre i na złe. 
 

• ,,Zawód- Bibliotekarz”- 22 i 23 października grupy ,,Misie”, ,,Motylki” i Muchomorki” 

wzięły udział w zajęciach bibliotecznych w zaprzyjaźnionej Bibliotece osiedlowej w filii 

nr 23. Tematy zajęć to: ,,Kubuś Puchatek”, ,,Wszystko o jesieni”, ,, Kto to jest bibliotekarz?”. 
 
 

• ,,Zawód- Kwiaciarka i Weterynarz”- 24 października grupa ,,Zajączki” wybrała się do 

kwiaciarni, aby zobaczyć na czym polega praca w tym miejscu, natomiast dzieci z grupy ,,Krasnale” 

odwiedziły gabinet weterynarza i dowiedziały się , gdzie przychodzą do lekarza chore zwierzęta. 
 

• ,,Mój czworonożny przyjaciel”- dzieci z grupy ,,Muchomorki”, "Krasnale" i 'Zajączki" 

wzięły udział w konkursie plastycznym ,,Mój czworonożny przyjaciel”. 
 

• ,,Szkoła Pamięci”- 25 października i w następne dni przed Świętem Wszystkich Świętych 

dzieci z wszystkich grup uczestniczyły w spacerach historycznych pod Pomnik Powstańców Śląskich i 

na cmentarz w celu upamiętnienia poległych żołnierzy i zmarłych oraz zapalenia zniczy. 
                                     
 


