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Aktualności listopad: 
-1.11.2017- Wszystkich Świętych (przedszkole nieczynne), 

-6.11.2017- Dzień Postaci z Bajek (w tym dniu dzieci   
  przebierają się za ulubioną postać z bajki), 

-8.11.2017- Święto Niepodległości w Przedszkolu- akademia 
  przygotowana przez dzieci z grupy „Jagódki” 

  i panią Magdę J. (w tym dniu strój galowy), 

-13-17.11.2017- zbiórka warzyw dla zwierząt leśnych, 

-15.11.2017 – Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka  

  w grupie „Zajączków”, 

-22.11.2017- Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka 

  w grupie „Krasnoludki”, 

-24.11.2017- Dzień Pluszowego Misia, 

-27.11.2017- Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka 

  w grupie „Misie”, 

-27.11.2017- Dzień Kolejarza, 

-30.11.2017- Andrzejki,  

- Listopadowe spotkana z Panią Muzyką, koncert filharmonii 
w wykonaniu artystów Lubuskiego Biura Koncertowego.  

- Zebrania z Rodzicami o których terminie będą informowały 
wychowawczynie grup. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony 
jest na całym świecie piątego listopada. Jest to 

święto wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, 
aby przypomnieć sobie część z nich. Bajki towarzyszą 
nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też 

przekazują ważne prawdy życiowe. 

 

W tym roku 5 listopada przypada w niedzielę dlatego 
obchody święta przekładamy na poniedziałek 6 

listopada. W tym dniu dzieci przychodzą do 
przedszkola przebrane za swoją ulubioną postać. 



Świętować będziemy wspólnie z kolegami i 
koleżankami.  

  

 

 

 

 

 Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce 
obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–
1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, 
zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, 
przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. 
Jest dniem wolnym od pracy. 

 Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z 
udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w 
Warszawie na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg Niepodległości 
organizowany od 1989 w Warszawie, Koncert Niepodległości 
organizowany od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, 
wykłady i inscenizacje historyczne, koncerty patriotyczne czy parady 
ulicami miast, np. Marsz Niepodległości w Warszawie, Marsz 
Patriotów i Radosna Parada Niepodległości we Wrocławiu, Parada 
niepodległości w Gdańsku. 

W naszym przedszkolu Narodowe Święto Niepodległości obchodzić 
będziemy 8 listopada. W tym dniu dzieci z grupy „Jagódek” z panią 



Magdaleną Jokiel przygotowały dla nas uroczystą akademię na którą 
serdecznie zapraszają. Prosimy, aby w tym dniu dzieci ubrane były na 

galowo. 

 

 

13-17 listopada 
 

 

 

 

Listopad to czas, w którym zwierzęta przygotowują się na 
przyjście zimy. Niektóre zwierzęta nie umieją same odkładać 

zapasy.  To my możemy im w tym pomóc!  

Zachęcamy serdecznie do zbiórki warzyw, która odbędzie 
się w naszym przedszkolu w dniach 13-17 listopada. Zebrane 
zbiory będą przekazane naszym przyjaciołom ZWIERZAKĄ 

;) 

 

 

 



 

 

 Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w 
kubraczku... Każdy posiada bądź posiadał własnego 
ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna z 
najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! 
Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim 
czasem dzieciństwa. Wiele razy, pewnie, dla Was był 
kumplem do zabawy, kompanem podróży, przyjacielem, 
któremu można wszystko powiedzieć, antidotum na nocne 
koszmary.  

 Pierwsze misie pluszowe powstały w Europie, następnie 
były też eksportowane do USA. Nazwa Teddy Bear, wzięła się 
od zdrobnienia imienia Teodora Roosevelta. Wiąże się z tym 
historia o niedźwiadku, którego postrzelił podczas polowania 
jeden z jego towarzyszy. Gdy prezydent zobaczył 
przestraszone zwierzątko, kazał je wypuścić. Cała historyjka 
została zobrazowana w komiksie i opublikowana w gazecie. 
Producenci zabawek podchwycili historyjkę i nazwali 
pluszowego misia “Teddy Bear”.  

 Dzisiaj w każdym sklepie z zabawkami możemy natknąć 
się na pluszowe misiaki. Często są one bohaterami powieści, 
bajek, filmów i piosenek tak jak m.in. Kubuś Puchatek, 
Coralgol, Paddington, Miś Uszatek, Yogi, Rupert, Mój Brat 
Niedźwiedź, Mały Miś, Troskliwe Misie czy Gumisie. Nie 
można wyobrazić sobie świata bez uroczego, łagodnego misia. 
Jest on patronem wielu przedszkoli i żłobków w Polsce i na 



świecie. Stał się również symbolem pomocy, dzięki akcji 
charytatywnej “Podaruj Misia” organizowanej co roku przez 
TVN, akcji “Miś” (polegającej
prezentów gwiazdkowych dla dzieci z biednych rodzin) czy 
Fundacji Burego Misia na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

W naszym przedszkolu Dzień Pluszowego Misia będziemy 
obchodzić 24 listopada. W tym dniu dzieci zabierają do 

przedszkola swojego pluszowego przyjaciela. 

Będziemy się wspólnie bawić w swojej grupie. 
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W naszym przedszkolu Dzień Pluszowego Misia będziemy 
obchodzić 24 listopada. W tym dniu dzieci zabierają do 
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D. Gellner „Wieczór Andrzejkowy”: 
 

Świeca marszczy złoty nos 
Z każdej strony kapie wosk. 
Cienie tłoczą się co krok, 
Już w pokoju straszny tłok! 
Cienie tu i cienie tam – 
Pewnie przyszły wróżyć nam. 
Już się pchają na firanki 
Cienie – czarne wycinanki. 
Już rozsiadły się na ścianach: 
Czarny zamek, czarna brama. 
I już skrzą się na tapecie 
Czarne koła przy karecie. 
Czarny paź przed bramą staje, 
Czarną różę 
nam podaje. 
Kto ją weźmie 
– ja? Czy ty? 
Komu z nas się 
spełnią sny? 

 

ANDRZEJKI 

30 listopada 

Gry i zabawy w 
grupach 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLENIZANCI:  
 

 Krasnoludki: 

o  26.11. – Diya-Al.-Din A. 

 Zajączki: 



o  06.110 – Katarzyna Z. 

 

 Biedronki: 

o 13.11. - Lena S. 

 Jeże: 

o  07.11. – Liwia K. 

o  30.11. – Antoni N. 

 Pszczółki: 

o  08.11. – Oliwer G. 

o  13.11. – Kevin S.  

 Jagody: 

o  14.11. – Kaja F. 

o  20.11. – Wernika S. 

 Wiewiórki: 

o  12.11. – Mikołaj S. 



o  28.11. – Mikołaj K. 

 

  Motylki: 

o  27.11. – Aleksander F. 

 Żabki: 

o 09.11. - Antonina K. 

 

 

 

Zapraszamy do czytania naszej 
gazetki, postaramy się zamieszczać 

w niej interesujące tematy 
dotyczące Waszych dzieci i pracy 

przedszkola. 
 


