
GRUDZIEŃ  W „STREFIE MALUCHA” 

KOLOROWY TYDZIEŃ 

02.XII.2022r.  „ DZIEŃ CHOINKI” 

                        / ubieramy się na zielono / 

Każde dziecko przynosi bombeczkę , aby przystroić przedszkolną choineczkę. 

W tym dniu odwiedzą nas aktorzy teatru „Obieżyświat” i przedstawią dzieciom 

bajkę pt. „ Baśń o głupim Maciusiu” 

05.XII.2022r.  „ ZABAWA Z MIKOŁAJEM” 

                        / ubieramy się na zielono / 

Mikołaj to taki Święty, co dzieciom rozdaje prezenty… bawiąc się z nami 

obdaruje nas prezentami ☺☺☺ 

06.XII.2022r. „ DZIEŃ BIAŁY” 

                        / ubieramy się na biało / 

Gdzieś daleko w niebie za maleńką chmurką mieszkają Aniołki leciutkie jak 

piórko… 

07.XII. 2022r. „DZIEŃ NIEBIESKI” 

                         /ubieramy się na niebiesko/ 

Koncert muzyczny zespołu PRO-MUSICA pt. „ Tajemnicze zniknięcie Świętego 

Mikołaja” – w trakcie koncertu dzieci poznają : akordeon, klarnet i śpiew. 

08.XII.2022r. „DZIEŃ ŁAŃCUCHA NA CHOINKĘ” 

                      / ubieramy się na kolorowo / 

W każdej grupie dzieci kolorowy łańcuch stworzą , a kiedy go połączą 

przedszkolną szatnię nim ozdobią. 

 

 



09.XII.2022r. „ DZIEŃ PIERNICZKA” 

                     / ubieramy się na brązowo-biało / 

Dobry humor wszyscy mamy – Świąteczne Pierniczki pięknie ozdabiamy ! 

08.XII. 2022r. – indywidualne konsultacje z p. psycholog wyjątkowo w 

godzinach od 9.00 do 10.00. Zapisy u dyrektora lub nauczycieli w grupach. 

TERMINY KONCERTÓW ZIMOWYCH: 

19.12.2022r. o godz. 15.30 – grupa „Bratki”/ warsztaty / 

20.12.2022r. o godz. 15.30 – grupa „Stokrotki” / występy / 

22.12.2022r.  po śniadanku – grupa „Maczki” 

/ nagranie świątecznej piosenki dla Rodziców  dostępne będzie on-line na fb / 

 20.12.2022r. o godz. 16.00 – grupa „ Słoneczniki” / występy/ 

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ 

ŚWIĄTECZNY 

od 19.12.22r. do 23.12.22r. 

„Człowiek jest wielki nie przez to , co posiada , lecz przez to kim jest;  

nie przez to co ma , lecz przez to czym dzieli się z innymi.” 

                                                                                                          Jan Paweł II 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału  

w Kiermaszu Świątecznym. 

          W tym roku również aktywnie włączamy się w akcję  
 
dobroczynną na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy  
 
pod hasłem „Dobre serca mamy , więc innym pomagamy”   


