UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA W NASZYM ŻŁOBKU
ROK SZKOLNY 2019/2020

UROCZYSTOŚCI / SPOTKANIA

DATA

1.

Muzyczne spotkania – poznajemy instrumenty
muzyczne – zabawa z instrumentami – gramy
i śpiewamy.

WRZESIEŃ
godz. 10.15

2.

Dzień Grzyba i Śliwki – co nam jesień w darze
niesie - pierwsze dni jesieni.

WRZESIEŃ
24.09.2019 r.

3.

Spotkanie z Panią Jesienią
– figle, psoty i zabawy z Panią Jesienią.

PAŹDZIERNIK
08.10. 2019 r.

4.

Troskliwe Misiaczki – bajeczka edukacyjna
rozgrywająca się w przepięknej, tęczowej krainie.
Głównym mottem bajki jest niesienie pomocy innym.

PAŹDZIERNIK
24.10. 2019 r.
godz.9.00

5.

Muzyczne spotkania
muzyczne – saksofon.

6.

Sierotka Marysieńka – bajeczka, uczy nas trzech
magicznych
słów:
,,proszę”,
,,
dziękuję”,
,,przepraszam”. Uczy dzieci szacunku do rodziców
i słuchania mamy i taty.

7.

Muzyczne spotkania
muzyczne – pianino.

instrumenty

LISTOPAD
godz. 9.15

8.

Gdy odwiedzi nas Święty Mikołaj – spotkanie
z Mikołajem i jego pomocnikami.

GRUDZIEŃ
06.12.2019 r.

9.

Świąteczna nauczka – bajeczka, która uczy dobroci
i gościnności. Elf Psotek pokazuje, że rzeczy
materialne nie są najważniejsze. Ważniejsze są dobre
uczynki i przyjaźń.

GRUDZIEŃ
12.12.2019 r.
godz. 9.00

Lp.

10.

Muzyczne spotkania
muzyczne – skrzypce.

–

–

–

poznajemy

poznajemy

poznajemy

instrumenty

instrumenty

PAŹDZIERNIK
godz. 9.15

LISTOPAD
14.11.2019 r.
godz. 9.00

GRUDZIEŃ
godz. 9.15

STYCZEŃ
29.01.2020 r. grupa III godz. 15.00
30.01.2020 r. grupa IV godz. 15.00

11.

Podwieczorek u Dziadków - Dzień Babci i Dziadka
w naszym żłobeczku.

12.

Bal karnawałowy – taneczny
z bajkowymi postaciami.

13.

Muzyczne spotkania – bawimy się przy dźwiękach
gitary.

LUTY
godz. 9.15

14.

Pingwiny z zasadami – bajka edukacyjna, która
wprowadza dzieci w tematykę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

MARZEC
05.03.2020 r.
godz. 9.00

15.

Ach ta Wiosna – Czarodziejka – radosne pląsy
z Panią Wiosną. Żegnamy Panią Zimę!

MARZEC
20.03.2020 r.

16.

Muzyczne spotkania
muzyczne – trąbka.

instrumenty

KWIECIEŃ
godz. 14.45

17.

Miś Jogi – o ekologii – bajeczka edukacyjna
o pięknie naszej planety. Pokazuje jak ważne są
działania ekologiczne np. segregacja śmieci.
Bajeczka uczy dzieci poprawnego zachowania
w lesie.

KWIECIEŃ
02.04.2020 r.
godz. 9.00

18.

Muzyczne spotkania –
muzyczne – flet prosty.

19.

Dzień Rodziny – Piknik z okazji Dnia Mamy, Taty
i Dziecka. Kolejne urodziny Myszki Mini.

MAJ
planowany termin 28.05.2020 r.
godz.14.30 ( potwierdzimy go bliżej
spotkania )

20.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
w Żłobku.

CZERWIEC
23.06.2020 r.
godz. 15.00

21.

Syrenka Arielka – bajeczka pokazuje jak można
fantastycznie bawić się wśród przyjaciół np. Delfina –
Edzia. Pokazuje, że warto marzyć – bo marzenia się
spełniają.

CZERWIEC
25.06.2020 r.
godz. 9.00

–

zawrót

poznajemy

poznajemy

głowy

instrumenty

LUTY
06.02.2020 r.
godz. 9.00

MAJ
godz. 9.15

