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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 

 4. XI – teatr Narwal: „O królu, 
który płakał z bólu” 

 25. XI – zajęcia 
biblioterapeutyczne w Bibliotece 
Pedagogicznej 

 27. XI  –  zajęcia otwarte w grupie 
II „Andrzejki na wesoło” 

 26.XI – zajęcia otwarte w grupie 
III „Zabawy językowe – 
Halloween” 

 
 

 7.XII – mikołajki zorganizowane 
przy współudziale młodzieży 
gimnazjalnej Zespołu Szkół 
Integracyjnych pod kierunkiem 
Katarzyny Różak 

 grudzień – koncert filharmonii 
podlaskiej 

 11. XII. – warsztaty dla rodziców 
„Choinkowy zawrót głowy” 

 styczeń –  III wydanie gazetki 
„Kwiatuszek"

RÓŻNE: PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ… 

URODZINY KUBUSIA PUCHATKA
Co roku 14 października w naszym przedszkolu w ramach kampanii 

„Cała Polska czyta dzieciom” obchodzimy hucznie urodziny Kubusia 
Puchatka. Wśród zaproszonych gości nie  zabrakło oczywiście Rodziców, 
którzy wspierają nasze codzienne działania. Gościem honorowym był Pan 
wiceburmistrz  Krzysztof Szczebiot. 
Celem uroczystości było wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, 
rozbudzanie zainteresowań słowem literackim, kształtowanie wiary we 
własne możliwości językowe oraz tolerancji dla innych kultur. Uroczystość 
opracowała i prowadziła nauczycielka Anna Minkiewicz. 

                                        WYJAZD DO STADNINY KONI 
16 października dzieci były na wycieczce w Stadninie Koni   

w Gieniuszach. Pierwszy autokarowy wyjazd był już od początku 
wielką nowością. Przyjazd do Klubu Jeździeckiego BIK                           
w Gieniuszach sprawił  radość dzieciom z grup przedszkolnych oraz 
ich wychowawcom i opiekunom. Zgodnie z  podstawą programową co 
najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną 
czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, 
w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia 
sportowe, obserwacje 
przyrodnicze, prace 
gospodarcze, porządkowe       

i ogrodnicze itd.). Wycieczka do Stadniny Koni w Gieniuszach była 
wspaniałą okazją do zabaw  ruchowych i obserwacji zwierząt w ich 
codziennych sytuacjach. Dodatkową atrakcją była przejażdżka konno. 
Chętne dzieci ustawiały się cierpliwie w kolejkę do jazdy konnej. Na 
koniec wizyty każdy przedszkolak zamienił sie w konika i biegał na 
wybiegu. 

 WYCIECZKA DO DINOPARKU 
Dnia 23 października dzieci wraz z nauczycielkami i opiekunkami udały 

się do Parku Dinozaurów. Na miejscu czekał przewodnik, który bardzo 
szczegółowo i w sposób dostępny dla dzieci opowiedział historię tworzenia się   
i etapy ewolucji tych prehistorycznych zwierząt. Po przebyciu bardzo ciekawej 
ścieżki edukacyjnej z dinozaurami dzieci czekały kolejne atrakcje Dodatkowymi 
atrakcjami  dla naszych przedszkolaków był parki linowy dla odważnych            
i starszych dzieci. Dla młodszych- kolejka piracka. Troszkę zmęczeni ale 
zadowoleni wróciliśmy do przedszkola. 
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