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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 

 8. 01 – koncert Filharmonii 
Podlaskiej 

 15. 01– Bal choinkowy w 
przedszkolu oraz przedstawienie  

      w wykonaniu rodziców 
 19. 01 – teatrzyk Pt: „Uratujmy 

krainę baśni’ 
 21.01 – „Dzień Babci i Dziadka”  
      w każdej grupie 

 luty– obchodzimy walentynki w 
każdej grupie 

 luty  –  zajęcia otwarte w grupie I 
„Maczki” 

 17. 02 – Międzynarodowy Dzień 
Kota (zbiórka darów na rzecz 
pomocy bezdomnym zwierzętom) 

 marzec –  IV wydanie gazetki 
„Kwiatuszek"

RÓŻNE: PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ… 

 
Światowy Dzień Pluszowego Misia 

Uszatek, Puchatek, Paddington czy Colargol. Nie każdy wie, że ten 
pluszowy przyjaciel ma swoje święto. To właśnie 25 listopada 
obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Ulubiona zabawka 
dzieci ma już 107 lat. Jego urodziny świętowały też przedszkolaki           
z naszego Przedszkola nr 5. Dzieci otrzymały zaproszenie na zajęcia 
edukacyjne zorganizowane przez panie z Biblioteki Pedagogicznej          
w Sokółce. 

 
Klub Przedszkolaka w naszym Przedszkolu 

30 listopada gościliśmy dzieci z Klubu Przedszkolaka w Starej 
Rozedrance. „Chcesz wziąć udział w tym spotkaniu, to przed 
drzwiami prosto stój  i wylosuj numer swój"- tak rozpoczęto zabawę 
Andrzejkową.  Przedszkolaki wróżyły:„Kim będę gdy dorosnę?", 
„Stateczki", „Butelka prawdę Ci powie", „Losowanie kolorów"          
i wiele innych. Nie zabrakło oczywiście Czarodziejki, która 
czarowała różdżką.  W trakcie zabawy andrzejkowej nie zabrakło 
wspólnych pląsów, korowodów i zabaw ruchowych przy muzyce. 
Klub Przedszkolaka i nasi Przedszkolacy bawili się znakomicie,       

a czas upłynął miło i wesoło. Bo przecież, Przedszkole to Radosna Kraina!!! Dzieci częstowały się 
własnoręcznie przygotowaną sałatką owocową. Po zabawie każdy udał się na słodki poczęstunek. 
 

 
Mikołajki  

Dnia 7.XII.09 Uczniowie Zespołu  Szkół Integracyjnych 
 w Sokółce wraz z nauczycielką Katarzyną Różak 
zorganizowali Przedszkolakom z naszego przedszkola 
Mikołajkową Niespodziankę. Wspólne zabawy z  Mikołajem, 
wróżką i klaunem to tylko część niespodzianek. Uczniowie 
przygotowali też ciekawe zajęcia plastyczne: dzieci ozdabiały 
choinkę bombki, mikołaja i bałwanki. Uczyły się wspólnie 
zimowych piosenek granych na gitarze. Nie zabrakło też 
mikołajkowego upominku w postaci słodkości. Radość               
i uśmiech na twarzach dzieci świadczy  o udanej imprezie. 
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