
               LISTOPAD U „TYGRYSKÓW” 

 
5 Listopada obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” 

Ten dzień był okazją, aby przypomnieć sobie naszych ulubionych 

bajkowych bohaterów. 

Były zabawy muzyczno- ruchowe, prezentacja bajkowych przebrań 

oraz rozpoznawanie bajek po rekwizytach i przeczytanych fragmentach… 

 

                
 

 



7 Listopada - spotkanie z cyklu… Poznajemy zawody naszych 

Rodziców 

Lekarz - internista, ten zawód nie ma już przed nami żadnych 

tajemnic… A to wszystko dzięki uprzejmości mamy Idy, która z wielkim 

zaangażowaniem zaprezentowała nam, czym zajmuje się na co dzień. 

Dzieci poznały narzędzia pracy, których używa Pani Doktor, wcieliły 

się w rolę pacjenta i lekarza oraz  dowiedziały się w jaki sposób dbać  

o zdrowie…. 

Bardzo dziękujemy mamie Idy za poświęcony czas oraz za piękne 

upominki dla naszych Tygrysków… 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Listopada gościliśmy w naszym przedszkolu niecodziennych 

gości -Strażaków. Tygryski poznały sprzęt jakim posługują się strażacy 

podczas codziennej pracy oraz zdobyli wiele cennych informacji na temat 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

Oczywiście najwięcej emocji wzbudził wóz strażacki…mogliśmy  

z bliska podziwiać wyposażenie pojazdu, zrobić sobie zdjęcie w kabinie  

a nawet włączyć syrenę…. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Listopada - tego dnia odbyły się warsztaty z klockami LINDEN 

Klocki te pobudzają logiczne myślenie, rozwijają zdolności  

i umiejętności manualne oraz wspierają rozwój kreatywności i wyobraźni 

przestrzennej…. Nasze Tygryski świetnie bawiły się uczestnicząc w różnych  

zabawach i grach edukacyjnych z wykorzystaniem tych jakże prostych, 

drewnianych klocków… 



 

 

 

18 Listopada - konkurs recytatorski „Jesień wierszem pisana” 

Grupę Tygrysków reprezentowało troje dzieci recytując wiersz  

D.Gellner „Jesień u fryzjera”. Wszystkie dzieci zaprezentowały się 

znakomicie ujawniając zdolności recytatorskie… 

Uczestnicy konkursu za piękne występy otrzymali gromkie brawa  

i pamiątkowe dyplomy…. 

 

 

               



 

 

22Listopada - dzieci uczestniczyły w warsztatach  „My nie gryziemy” 

z fundacji Ewy Naworol 

Tego typu zajęcia pozwalają dzieciom na poszerzanie wiedzy  

o świecie zwierząt, a także rozwijają empatię i poczucie 

odpowiedzialności…. 

Tygryski poznały dwa urocze, łagodne i cierpliwe  Beagle…..Oswajały 

się z ich obecnością, głaskały, sprawdzały jaką mają sierść, a także 

nagradzały za podanie łapki lub znalezienie schowanego „smaczka”. 

Dowiedziały się jak postępować  w kontakcie z obcym psem. Jak się 

chronić i bronić w razie ataku. 



 

 

 


