
 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Minął pierwszy miesiąc nowego roku 

przedszkolnego. Mamy już październik, a wraz z nim zawitała jesień i nowe atrakcje. 

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem imprez  

w Integracyjnym Przedszkolu Świat Dziecka.  

 

Sprawy Informacyjno – Organizacyjne 

 

10-21.10.2021 r. - Zbieramy żołędzie, orzechy laskowe i włoskie dla Warszawskiego zoo 

Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do włączenia się w akcję zbierania żołędzi, orzechów  

laskowych i włoskich dla Warszawskiego zoo. Prosimy przekazywać je bezpośrednio 

nauczycielom.  

 

Mimi's Wheel Książka ucznia + kod do NAVIO do nauki angielskiego 

Proponujemy na rok 2022/2023 do nauki angielskiego książkę Mimi’s Wheel. Wesoła Mimi 

wprowadza uczniów w świat języka angielskiego, wykorzystując treści i techniki 

najlepiej dopasowane do ich poziomu rozwoju poznawczego. Ciekawe 

opowiadania, rytmiczne piosenki i projekty plastyczne zachwycą każdego przedszkolaka, 

a świetna obudowa kursu ułatwi nauczycielowi planowanie i prowadzenie zajęć w zgodzie  

z podstawą programową kształcenia ogólnego. 

Mimi's Wheel Książka ucznia + kod do NAVIO wynosi 70 zł dla każdego dziecka. 

Uprzejmie proszę o dokonanie wpłaty gotówką u Pań wychowawczyń do 05.10.2022 r. 

 

Rozpoczynamy nowy projekt w Przedszkolu Świat Dziecka – „Zdrowe żywienie” 

Przedszkolaki w tym roku w każdy piątek podczas śniadania będą samodzielnie 

przygotowywać posiłek ze świeżych i zdrowych produktów dostarczonych przez naszą firmę 

cateringową. W tym miesiącu inaugurujemy nasz projekt, zaczynając od poznania zasad 

dobrego i zdrowego odżywiana oraz przypomnienia zasad bezpieczeństwa w kulinarnych 

doświadczeniach. 

Zebranie dla Rodziców 

W związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego, zapraszamy Państwa serdecznie na 

zebrania. Na spotkaniach przedstawimy założenia organizacji i programu na nowy rok 

przedszkolny 2022/2023. Uprzejmie prosimy by na spotkaniach obecny był jeden z Rodziców 

dziecka z powodu ograniczonego miejsca w sali. Bardzo prosimy o wcześniejsze odebranie 

dzieci w dniu zebrania.  Szacowany czas zebrania 60 minut.  

 



 

 

12.10.2022 (środa)    o godzinie 16.30 Grupa Biedronki  

 

13.10.2022 (czwartek)   o godzinie 16.00 Grupa Motylki  

o godzinie 17.00 Grupa Żabki  

 

31.10.2022 Przedszkole będzie zamknięte. W pozostałe dni placówka pracują bez zmian.   

 

 

Atrakcje dla Dzieci 

 

04.10.2022 Sprzątamy dla Polski 

4 października 2022 roku w całej Polsce odbędzie się akcja sprzątania lasów i pobliskich 

terenów zielonych. Postanowiliśmy wziąć udziały w wydarzeniu #SprzątamyDlaPolski, które 

skierowane jest w szczególności do przedstawicieli młodego pokolenia. Pamiętajmy, że troska 

o klimat i środowisko jest jednym z elementów współczesnego patriotyzmu. Liczą się czyny, 

a nie okrzyki i puste eko-hasła. Stąd nasz pomysł by wziąć udział w akcji organizowanej przez 

Stowarzyszenie "Dla Polski"! Przedszkolaki w tym dniu zaopatrzeni w jednorazowe 

rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia 

wyruszą spod budynku przedszkola i zajmą się oczyszczaniem przydzielonego im terenu. 

Dzieci nauczą się w tym dniu jak segregować śmieci, do jakiego kosza należy wyrzucać szkło, 

a do którego plastik. 

Udział naszych przedszkolaków w akcji #SprzątamyDlaPolski z pewnością przyczyni się do 

ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie. 

 

Koncert Papaja KIDS "Z Papają przez muzyczny świat" 

10.10-  ul. Nocznickiego 25  godz. 12.25 ( W tym dniu obiad zostanie podany we wszystkich 

grupach przedszkolnych ok godz. 13.00)  

26.10- ul. Woronicza 33, pawilon B godz. 12.00 

Z okazji dnia muzyki, który obchodzimy w październiku, artyści wspólnie z dziećmi przemierzą 

kontynenty w poszukiwaniu nieznanych nam dotąd rytmów: afrykańskich, brazylijskich, 

amerykańskich czy też argentyńskich. Przez nowe kraje poprowadzi nas pociąg Tomek, 

kierowany przez maszynistę w którego postać wcieli się pianista. W czasie koncertu dzieci 

poznają kubański instrument perkusyjny: bongosy. Dzieci same będą mogły wydobyć dźwięki  

 



 

 

z tych dwóch złączonych ze sobą bębnów. Zatańczą wspólnie tango argentyńskie, sambę 

przedszkolaka, by w końcu popłynąć razem z Vaianą przez Ocean Spokojny. 

Czas trwania: 35 minut 

 

14.10.2022 r. Dzień Edukacji Narodowej 

 

W piątek będziemy wspólnie ze wszystkimi w przedszkolu uroczyście obchodzić Dzień 

Edukacji Narodowej. Dzieci wspólnie z nauczycielami przygotują niespodzianki dla innych 

nauczycieli i pracowników naszego przedszkola, tak żeby wszyscy czuli się w tym dniu 

wyjątkowo. 

 

17.10.2022 r. Pasowanie na przedszkolaka 

W przedszkolu Świat Dziecka o godz. 10.00, dzieci z grupy Żabki wezmą udział  

w uroczystym pasowaniu na Przedszkolaka. W trakcie jej trwania kandydaci na 

Przedszkolaków złożą ślubowanie, zostaną uroczyście przyjęci do grupy. Na pamiątkę tego 

wydarzenia dzieci otrzymają dyplomy, birety i drobne upominki. 

Prosimy o ubranie dzieci odświętnie! 

 

28.10.2019 r. Dzień Dyni  

W ramach Dnia Dyni. Przygotujemy wspólnie z nauczycielami moc atrakcji, których tematem 

przewodnim będzie dynia. Będą to zabawy i konkursy. Zachęcamy Dzieci do zaakcentowania 

koloru pomarańczowego w swoim ubiorze.  

Prosimy każdego z Państwa o przyniesienie od 24.10-27.10 dyni, które następnie będą 

ozdabiane. 

 

Mamy nadzieję, że zaplanowane wydarzenia i uroczystości dostarczą Dzieciom wielu 

niezapomnianych przeżyć.  

 

Zespół Przedszkola Świat Dziecka  

 


