
Co nas czeka jeszcze we wrześniu? 

28 WRZEŚNIA – DZIEŃ JABŁKA 

Jabłko to prawdopodobnie najpopularniejszy owoc na świecie. 
Celem święta jest popularyzowanie zalet tego owocu, a jest ich 

mnóstwo. O magicznych właściwościach jabłka wiadomo już od 
setek lat – to symbol zdrowia, życia, miłości, urodzaju praz 
długowieczności. To powinno wystarczyć, aby jabłko było 

stałym elementem naszego jadłospisu. W naszym przedszkolu 
tego dnia dzieci poznają te wszystkie zalety, posłuchają w jaki 

sposób o jabłkach pisze się w literaturze dziecięcej, obejrzą, policzą, namalują, a przede 
wszystkim skosztują pieczonych jabłek. 

 

 

30 WRZEŚNIA – DZIEŃ CHŁOPAKA 

Ponieważ nasi chłopcy uwielbiają sport, Dzień Chłopaka w naszym przedszkolu będziemy 

świętować na sportowo. Będą zabawy z piłką, tory przeszkód i wiele innych atrakcji. Z tej 
okazji nasze dziewczynki przygotują dla chłopców miłe niespodzianki. 

Wszystkim chłopcom składamy serdeczne życzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co nas czeka w październiku ? 

 7 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ UŚMIECHU 

Światowy Dzień Uśmiechu obchodzony jest w pierwszy piątek października. Pomysłodawcą tego 

święta był Harvey Ball, twórca słynnego znaczka uśmiechniętej buźki na żółtym tle.  Światowy Dzień 

Uśmiechu zachęca do jak najczęstszego uśmiechania się i czynienia 

dobrych uczynków. Zabawy 7 października mają  każdego 

przedszkolaka wprawić w dobry nastrój i wywołać dużo uśmiechu na 

twarzy.  Doskonalić będą umiejętność rozpoznawania i nazywania 

uczuć. Wykonają wesołe prace plastyczne oraz będą uczestniczyć w 

zabawach ruchowych. Podejmą również cytrynowe wyzwanie- 

sprawdzimy czy  degustacja kwaśnych smaków wywoła na twarzach 
słodkie uśmiechy. 

W tym dniu dzieci przychodzą do przedszkola ubrane na żółto!  

 

 

 

18 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ LISTONOSZA 

 

Z okazji Światowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego, a także Dnia 

Listonosza, dzieci zapoznają się z pracą listonosza i niezwykłym miejscem – 

pocztą. 

Omówimy strój listonosza i jego główne atrybuty. 

Poznamy „drogę listu”, a także zamienimy się w listonoszów,  

by móc choć na chwilę włożyć czapkę, potrzymać wielką torbę 

i co najważniejsze:  wręczyć komuś list. 

 

 

21 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW 

 

 

Wszystkie dzieci wiedzą, że owoce i warzywa są 

bardzo zdrowe, dlatego tak ważnego dnia nie mogło 

zabraknąć w naszym kalendarium. Tego dnia dzieci 

poznają, jakie przetwory można zrobić z owoców i 

warzyw oraz samodzielnie przygotują soki oraz 

sałatki. 

 



 

 

 

25 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ KUNDELKA 

 

Dzień został ustanowiony w dniu 25 października, zaś data nie jest 

przypadkowa – to również „Dzień o Ustawie Ochrony Zwierząt”. 

Październik jest także miesiącem dobroci dla zwierząt. Przedszkolacy 

spotkają się z wolontariuszami ze schroniska w Dalabuszkach oraz 
zorganizują zbiórkę karmy dla podopiecznych tego schroniska.  

 

 

 

 

27 PAŹDZIERNIKA – ŚWIĘTO DYNI 

Nadchodzi koniec jesiennych zbiorów,  
więc to najlepszy czas by ogłosić Święto Dyni. 

Poznamy różne odmiany dyń, ich kształty, 
wielkość oraz wzbogacimy wiedzę na ich temat. Dowiemy się również, że dynia jest bardzo 

zdrowym warzywem i, że można z niej przygotować wiele dań. Dzieci  będą miały okazję 
przekonać się jak smakuje zupa z dyni, którą przygotują panie kucharki. 

W tym dniu dzieci przychodzą do przedszkola ubrane na pomarańczowo! 

 

 


