UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA W ŻŁOBKU MIEJSKIM
W OTWOCKU - ROK SZKOLNY 2021/2022

UROCZYSTOŚCI / SPOTKANIA

DATA

1.

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

WRZESIEŃ
2021 r.

2.

Światowy Dzień jabłka – co nam jesień w darze
niesie - pierwsze dni jesieni.

WRZESIEŃ
28.09.2021 r.

3.

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

4.

Dzień Kundelka – zajęcia edukacyjne rozgrywające
się w przepięknej, tęczowej krainie. Głównym mottem
zajęć jest niesienie pomocy, dbanie o zwierzęta.

5.

Muzyczne spotkania – poznajemy
muzyczne – tamburyn, bębenek.

6

Dzień Anioła – zajęcia z ceramiki dla starszaków.

7.

Dzień Postaci z Bajek – zajęcia edukacyjne
z udziałem Postaci z Bajek, które uczą nas
magicznych słów:,,proszę”,,,dziękuję”, ,,przepraszam”
oraz szacunku do rodziców, słuchania mamy i taty,
mówienia prawdy.

LISTOPAD
05.11.2021 r.

8.

Muzyczne spotkania – poznajemy
muzyczne – pianino, cymbałki.

LISTOPAD
2021 r.

9

Dzień zdrowego śniadania – w tym dniu dzieci
poznają moc warzyw i owoców. Będzie dużo emocji,
nauka samodzielności i empatii.

LISTOPAD
8-9.11.2021 r.

10.

Pamiętamy o naszej historii – Święto Narodowe Dzień Niepodległości.

LISTOPAD
10.11.2021 r.

Lp.

instrumenty

instrumenty

PAŹDZIERNIK
08.10. 2021 r.
PAŹDZIERNIK
25.10. 2021 r. - grupa I, IIA, IIB
26.10. 2021 r. - grupa III, IV
PAŹDZIERNIK
2021 r.

LISTOPAD
3-4. 11.2021 r..

11.

Dzień Pluszowego Misia – figle, zabawy, konkursy
z okazji urodzin misia.

LISTOPAD
25.11.2021 r.

12.

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

GRUDZIEŃ
06.12.2021 r.

13.

Świąteczna nauczka – bajeczka czytana przez
Pomocnika
Mikołaja,
która
uczy
dobroci
i gościnności. Elf Psotek, Rudolf, Śnieżynka
pokazują, że rzeczy materialne nie są najważniejsze.
Ważniejsze są dobre uczynki i przyjaźń.

GRUDZIEŃ
15.12.2021 r.

14.

Muzyczne spotkania – poznajemy instrumenty
muzyczne – Kolędy Bożonarodzeniowe przy
akompaniamencie skrzypiec i trójkątów.

GRUDZIEŃ
2021 r.

15.

Bal karnawałowy – taneczny
z bajkowymi postaciami.

STYCZEŃ
19.01.2022 r.

zawrót

głowy

16.

Podwieczorek u Dziadków - Dzień Babci i Dziadka
w naszym żłobeczku. Spotkanie z Dziadkami będzie
możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

STYCZEŃ
26-27.01.2022 r.

17.

Muzyczne spotkania – bawimy się przy dźwiękach
instrumentów muzycznych np. gitary, grzechotki.

LUTY
2022 r.

18

Zimowe Igrzyska Sportowe 2022 – wesołe zabawy,
rywalizacja, współzawodnictwo – zimowe emocje.

LUTY
16.02.2022 r.

19

Dlaczego dzieci kochają dinozaury – zajęcia
edukacyjne, które wprowadzą dzieci w tajemniczy
świat dinozaurów. Mali archeolodzy.

LUTY
25.02.2022 r.

20

Wielkanoc tuż, tuż – maluszki ze swoimi rodzicami
rzeźbią w glinie – zajęcia z ceramiki cz. II

MARZEC
2-3.03.2022 r.

21.

Bezpieczny Maluch – zajęcia edukacyjne wprowadzamy dzieci w tematykę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

MARZEC
10.03.2022 r.

22.

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

MARZEC
17-22.03.2022 r.

23.

Muzyczne spotkania – poznajemy
muzyczne – trąbka, organki.

24.

Dzień Zdrowia i Dzień Sportu – spotkanie z
Pielęgniarką. Zajęcia sportowe – w zdrowym ciele,
zdrowy duch.

KWIECIEŃ
6-7.04.2022 r.

25

Światowy Dzień Książki – spotkanie w bibliotece.
Nasze ulubione książeczki. Nauka czytania w żłobku.

KWIECIEŃ
20.04.2022 r.

26.

Dzień Ziemi z Lemurem Felkiem – zajęcia
edukacyjne o pięknie naszej planety. Pokazują jak
ważne są działania
ekologiczne np. segregacja
śmieci, recykling, oszczędne korzystanie z darów
ziemi. Zajęcia uczą dzieci poprawnego zachowania
w lesie, parku, na polanie w życiu codziennym.

instrumenty

KWIECIEŃ
2022 r.

KWIECIEŃ
28.04.2022 r.

27.

Muzyczne spotkania – poznajemy
muzyczne – flet prosty, saksofon.

28.

Dzień Strażaka – próbna ewakuacja w żłobku.

29.

Dzień Rodziny – Piknik z okazji Dnia Mamy, Taty
i Dziecka. Kolejne urodziny Myszki Mini. Spotkanie
będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

MAJ
planowany termin 27.05.2022 r. (
potwierdzimy go bliżej spotkania )

30.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
w Żłobku. Spotkanie będzie możliwe zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

CZERWIEC
14.06.2022 r.
godz. 15.00
( termin może ulec zmianie)

31.

Święto Muzyki – Powitanie Lata - zajęcia
muzyczne, które pokażą jak można fantastycznie
bawić się przy dźwiękach i odgłosach przyrody.

CZERWIEC
22.06.2022 r.

32.

Poznajemy naszą Ojczyznę – wakacje w górach, nad
morzem, jeziorem i innych cudownych miejscach
Polski.

SIERPIEŃ
2022 r.

instrumenty

MAJ
2022 r.

MAJ
06.05.2022 r.

