Z pamiętnika przedszkolaka….
Czas tak szybko leci, niedawno był wrzesień, a teraz już kończymy październik. Jesienna
pogoda nas nie opuszcza, ale nam pogoda nie straszna i korzystamy z każdej chwili, aby spacerować i
bawić się na świeżym powietrzu.

„Jak powstają bułki?”- na to pytanie wszyscy już doskonale znamy odpowiedź. 04 października
wzięliśmy udział w wycieczce do piekarni w Auchan, gdzie zostaliśmy w ciekawy i praktyczny
sposób zapoznani z procesem wypiekania pieczywa. Obejrzeliśmy piekarnię, poznaliśmy różne
urządzenia w niej wykorzystywane, a także mieliśmy okazję z bliska przyjrzeć się pracy piekarza. A
ponad to każdy z nas miał okazję upiec swoją chałkę, którą wraz z innymi niespodziankami mogliśmy
zabrać do domu.

Wszystkie „MOTYLKI” wiedzą, jak ważne są dla nas owoce – nie tylko, dlatego, że są smaczne, ale
przede wszystkim, dlatego, że zawierają mnóstwo witamin, które chronią i wzmacniają nasz organizm.
Dlatego też postanowiliśmy zrobić pyszną i zdrową sałatkę owocową. Teraz wiemy, że potrawy
przyrządzone przez nas samych smakują najlepiej. Już planujemy kolejną zdrową i smaczną potrawę.

14 października to wyjątkowy dzień, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
My również chcieliśmy podziękować swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za trud
włożony w nasze wychowanie. Piękny występ „Poziomek” oraz upominki przez nas zrobione były
idealnym prezentem dla wszystkich pracowników.

19.10.2016r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Wraz z grupą
„Żabek” przygotowaliśmy krótkie przestawienie dla wszystkich gości. Po występie i ślubowaniu Pani
Dyrektor dokonała uroczystego pasowania. Do grona nowych przedszkolaków w naszej grupie
dołączyli: Amelia, Paweł i Tymon.

Kolejną atrakcją był koncert pt: „Śpiąca królewna i dziwne instrumenty”. Pani Muzyka zabrała nas do
świata baśni. Z Dobrą Wróżką posłuchaliśmy utworów: Mozarta i Moniuszki ,polki Kowal, kołysanki
Sen, oraz Muzyki sztucznych ogni i szczęśliwie dotarliśmy do zakończenia baśni, w której obudzona
królewna, jej rodzice i dworzanie żyli długo i szczęśliwie.

W październiku wzięliśmy udział w Ogólnopolskim konkursie orgaznizowanym przez Bambino pt:
„Jesień w parku, w sadzie i w ogrodzie”. Wspólnie zrobiliśmy makietę sadu, za która otrzymaliśmy
wyróżnienie. Wszystkim bardzo dziękujemy za głosy!

Przeszedł sobie
śliczny, złoty październik…
Teraz nam listopad
Daje Pani jesień…

