
Wrzesień 2014

ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA

01.09.2014r.

(poniedziałek)

Powitanie przedszkolaków w nowym roku szkolnym 2014 2015 –

wręczenie baloników i breloków odblaskowych 

w ramach popularyzacji bezpieczeństwa osób pieszych w ruchu drogowym

16.09.2014r.

(wtorek)

godz. 

9:30 – 13:30 

Stowarzyszenie „Przedszkole Naszych Dzieci” –

w ramach projektu „Poznajemy Trzy Natury” –

realizacja bloku I - FAUNA

wycieczka przedszkolaków 4 i 5 letnich 

do Ośrodka „GRAPA”

W Ośrodku można spotkać oswojone zwierzęta: daniele, osły, barany i kozy kameruńskie, kuce, 

pawie, lamy, emu i niezliczoną ilość dzikich królików. Równie ciekawą i fascynującą atrakcją 

jest plac zabaw – „Małpi Gaj”, w którym dzieci mogą bezpiecznie doskonalić swoją sprawność 

ruchową korzystając z parku linowego.

19.09.2014r.

(piątek)

W ramach popularyzacji bezpieczeństwa osób pieszych w ruchu drogowym 

spotkanie z Policjantami -

wycieczka na przejście dla pieszych, 

omówienie zasad przechodzenia przez jezdnię 

w miejscu dozwolonym (pasy), korzystanie z sygnalizacji świetlnej

ćwiczenia praktyczne.



22.09.2014r.

(poniedziałek)

Wspólne zabawy integracyjne dzieci ze wszystkich grup w ogrodzie 

przedszkolnym –

zgodne z regulaminem, bezpieczne korzystanie z placu zabaw, 

wspólne zabawy muzyczno-ruchowe

Dyskoteka Przedszkolaka 

z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka (20 września)

23.09.2014r.

(wtorek)

godz. 9:30

Przedstawienie pt. „Pchła Szachrajka” 

w wykonaniu teatru W DRODZE

zabawne przedstawienie składające się z kilku historyjek 

o niesfornej Pchle Szachrajce

24.09. –

30.09.2014r.

Stowarzyszenie „Przedszkole Naszych Dzieci”

w ramach projektu „Poznajemy Trzy Natury” –

realizacja bloku II - SOKI

w przedszkolu prowadzone będą zajęcia kulinarne – samodzielne wyciskanie soku z 

wykorzystaniem wolnoobrotowych wyciskarek ślimakowych.

Podczas tych zajęć dzieci zapoznają się z wartościami odżywczymi przyniesionych darów sadu 

i ogrodu oraz uczą się jak bezpiecznie przygotowywać produkty na sok. Odbędzie się również 

degustacja przygotowanych soków owocowo – warzywnych.

30.09.2014r.

(wtorek)

godz. 

12:00 – 12:02

30 września - ustanawiamy Rekord Guinnessa!

W tegorocznej edycji Akademii Aquafresh 

postanowiliśmy pobić Rekord Guinnessa 

w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. 

Rekord będziemy ustanawiać 30 września 2014 r. o godzinie 12:00. 


