
 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Artystyczno – Językowe „BYSTRZAKI” 

ul. Poborzańska 8, 03-368 Warszawa 

przedszkolewarszawa@wp.pl 

bystrzaki.com.pl 

tel. 603–635–555 

Strona 1 z 5 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I WYDARZEŃ 

ZAPLANOWANYCH NA PAŹDZIERNIK 2021 R. 
 

 

 

 

 

                  Październik 2021 

DATA DZIEŃ WYDARZENIE GRUPA 

04.10.2021  PON. 

POMAGAMY ZWIERZĘTOM AKCJA MISKA DLA SCHRONISKA 

Z okazji Dnia Zwierząt rozpoczynamy akcję skierowaną do psów i kotów 

mieszkających w schronisku. Począwszy od 4 października zbierać 
będziemy puszki, karmę, koce, zabawki dla piesków i kotów itp. 

Przyniesione rzeczy można wkładać do pudełka znajdującego się w szatni 
przedszkolnej tuż przy sali Wiewiórek po lewej stronie. 

Akcja potrwa do dnia 15 pażdziernika. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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12.10.2021 PT. 

TEATR –  „Alicja w krainie przepisów drogowych” 

Mała Alicja, zamiast w Krainie Czarów wylądowała w samym środku 
zatłoczonego miasta. Do tej pory poruszała się wśród pięknych kwiatów, 
wodospadów i magicznych postaci – jak więc odnajdzie się na naszych 
ulicach? Czy poradzi sobie z przepisami ruchu drogowego, do których 
będzie musiała się zastosować? W tajemnicy możemy zdradzić, że na 
ratunek przybędzie policjantka Michalina, która doskonale wie, jak zadbać 
o bezpieczeństwo Alicji! Razem z dziećmi przeżyją wspaniałą przygodę i 
zapamiętają ją na bardzo długo . Spektakl odbędzie się  o godzinie 10:00. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

12.10.2021 WT. 

DZIEŃ DRZEWA – WARSZAWSKIE ŚWIĘTO DRZEWA 

Bystrzaki wezmą udział w projekcie „Warszawskie Święto Drzewa”. 

Poznamy budowę drzewa, jego znaczenia dla człowieka i świata przyrody. 
W czasie zabaw badawczych w parku dzieci będą dotykały kory, liści i 
gałązek. Następnie wykonają pracę plastyczne, pt. "Jesienne drzewo" oraz 

zabiorą ze sobą sadzonki drzew do domu. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

15.10.2021 PT. 

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK- EKSPERYMENTY Z WODĄ 

Na 15 października przypada Światowy Dzień Mycia Rąk, dlatego w tym 

dniu będziemy eksperymentować z mydłem i wodą. Przez ciekawe zajęcia 

praktycznie dzieci dowiedzą się, że prawidłowa higiena rąk może uchronić 

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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przed różnymi chorobami. Dowiemy się dlaczego woda jest ważna oraz jak 
troszczyć się o środowisko. 

18.10.2021 PON. 

DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ - PISZEMY LISTY 

Na zajęciach dydaktycznych poznamy drogę listu i nauczymy się pisać 
kartki i wysyłać listy. Tego dnia stworzymy kącik pocztowy w naszych 
salach. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

19.10.2021 WT. 

DOGOTERAPIA 

Rozpoczynamy cykl zajęć z psem Enzo i Ciocią Karoliną. Od dawna 

wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i 
psychiczne człowieka. Kontakt ze zwierzęciem działa motywująco, 
dyscyplinująco i uspokajająco. Dzieci nie tylko uczą się kontaktować ze 
zwierzęciem, ale przełamują lęki, nabierają pewności siebie, stają się 
bardziej otwarte. Pies staje się przyjacielem dziecka, zdolnym do 
wywołania spontanicznego uśmiechu. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

21.10.2021 CZW. 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Pasowanie na Przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość w życiu dziecka, 
które rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem. W tym dniu dzieci z 

młodszych grup zaprezentują swoje zdolności artystyczne przy 

PSZCZÓŁKI 

WIEWIÓRKI 



 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Artystyczno – Językowe „BYSTRZAKI” 

ul. Poborzańska 8, 03-368 Warszawa 

przedszkolewarszawa@wp.pl 

bystrzaki.com.pl 

tel. 603–635–555 

Strona 4 z 5 

akompaniamencie Cioci Ani z rytmiki a następnie złożą przysięgę 
Prawdziwego Przedszkolaka. Pasowanie ma charakter wewnętrzny i 

odbędzie się bez udziału Rodziców.  

22.10.2021 PT.  

ZABAWY SENSOPLASTYCZNE – DZIEŃ MAKARONU 

Makaron posiada wiele kolorów, kształtów i faktur, dostarcza wielu 

wrażeń dotykowych i wzrokowych, możliwości degustowania, 

segregowania, mieszania kolorów i kształtów. Jest nie tylko idealny w 

kuchni ale i do zabaw sensoplastycznych.  Podczas tych zajęć zapanuje 

istne makaronowe szaleństwo . 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

25.10.2021 PON. 

BYSTRZAKI GOTUJĄ – PIECZEMY  

Z okazji Światowego Dnia Chleba przygotujemy proste i zdrowe pieczywo. 

Gofry owsiane, gofry dyniowe, chlebek bananowy, chlebek szpinakowy to 

tylko niektóre przepisy z naszego Bystrzakowego Menu. Jedno jest pewne 

będzie pysznie . 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

29.10.2021 PT. 

JESIENNO DYNIOWY BAL  

Mimo że to nie karnawał, w naszym przedszkolu, 29 października odbędzie 
się Jesienny Bal. Wszyscy zamienimy się w zwierzęta leśne, grzybki, liście 
lub drzewa, jesienne wróżki. W czasie balu będziemy rozwiązywać zagadki, 

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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tańczyć i bawić się przy radosnej muzyce. 

 


