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Dzień Babci i Dziadka
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27 i 28.01.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i
Dziadków na przygotowane przez dzieci
przedstawienie. Oprócz występów
artystycznych, dzieci wręczą swoim
dziadkom samodzielnie przygotowane
prezenty. Terminy spotkań
- 27.01. godz. 16.30 - grupa Żabek
- 28.01. godz. 16.30 - grupa Słoneczek
Zapraszamy serdecznie!

Bal karnawałowy - 14.01.2016

Maluszki również będą przygotowywać
niespodzianki dla swoich dziadków.

W najbliższy czwartek, po drzemce i obiadku,
zaczynamy wielki bal karnawałowy.
Zapraszamy wszystkie dzieci. Przebrania
dowolne. Imprezę poprowadzi animator.
Planujemy konkursy, tańce i dobrą zabawę,
która potrwa do godziny 15.30 - 16.00.
Na tą imprezę zaprosiłyśmy również
fotografa, który specjalizuje się w „obsłudze
przedszkoli”. Będziemy wspólnie mieć
możliwość porównania efektów pracy
również w odniesieniu do ceny zdjęć.
Katarzyna Miłosz

Plan pracy w grupie Żabek w styczniu

Omawiać będziemy temat zbliżającego się
Dnia Babci i Dziadka. Zadaniem dzieci będzie
podpytać swoich dziadków o zabawy z
dawnych czasów.
Dzieci poznają literkę E, e; G, g; Y, y oraz
liczbę 7. Będziemy wykonywać ćwiczenia
grafomotoryczne i fonetyczne, odszukiwać
litery w wyrazach. Nauczymy się piosenek pt.
,,Święto babci i dziadka", ,,Zajączek
odwiedza znajomych". Dzieci zapoznają się
z różnymi wierszami i opowiadaniami
powiązanymi z tematyką zajęć.
Iwona Standziak

Zajęcia dydaktyczne w styczniu skoncentrujemy wokół czterech głównych tematów:
bajki, baśnie i bajeczki; bale w karnawale;
w galerii sztuki z babcią i dziadkiem; domy dla
ludzi i zwierząt. Rozmawiać będziemy na
temat cech charakterystycznych książki
i procesu jej powstawania. Zapoznamy się z
pojęciami rok oraz kalendarz. Będziemy
uczyć się następstw czasu: dzień-noc, nazw
dni tygodnia i miesięcy. Będziemy poznawać
słownictwo związane z karnawałem i balem
karnawałowym. Będziemy robić maski.
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Tematyka pracy dydaktycznej
oraz wychowawczej w grupie Słoneczek
Na początku stycznia z naszymi Słoneczkami
będziemy bawić się w tematyce
karnawałowej, wspólnie wykonamy
karnawałowe maski, następnie zawędrujemy
do Krainy Baśni - poznamy najpiękniejsze
bajki i baśnie dzieciństwa:). Kolejnym
zagadnienieniem będzie Dzień Babci
i Dziadka, rozmawiać będziemy o rodzinie,
pamięci i pomocy starszym. Słoneczka
przygotują własnoręcznie robione prezenty
na tą okazję. Jak co miesiąc poznamy nowe
słówka w języku angielskim związane
z tematami naszych zajęć.
Uczyć się
będziemy nowych piosenek o Babci
i Dziadku.
Karolina Plucińska

Dzień Wegetarian

11.01.2016

Celem zajęć jest promowanie zasad
zdrowego żywienia.
W poniedziałek 11.01.2016 obchodzimy
dzień wegetarian. Tego dnia nasze menu jest
w 100% wegetariańskie .
Ponadto porozmawiamy o diecie
wegetariańskiej,o ważnej roli jaką w naszym
codziennym menu spełniają owoce
i warzywa. Obejrzymy inscenizację wiersza
Jana Brzechwy „Na straganie”.
Będziemy bawić się w kucharzy. Dzieci
przygotują sałatki owocowe, które
zaserwowane zostaną na podwieczorek.
Katarzyna Miłosz

Dzień Bałwanka / Dzień Zimy 20.01.2016

BEZPŁATNE SZKOLENIE Z PIERWSZEJ
POMOCY DZIECIOM - LAST MINUTE
W dniu 23 stycznia, w sobotę organizujemy
w naszym przedszkolu kurs pierwszej pomocy
dzieciom. Będziemy omawiać najczęstsze
problemy, z którymi na co dzień możemy się
spotkać jako rodzice / opiekunowie oraz
będziemy uczyć jak sobie w takich sytuacjach
radzić. Szkolenie poprowadzi profesjonalny
ratownik medyczny. MAMY DOSŁOWNIE
KILKA OSTATNICH MIEJSC - jeżeli ktoś
z Państwa chciałby wziąć udział w szkoleniu poproszę o maila.
Katarzyna Miłosz

„Panie bałwanie, panie bałwanie!
Co chce pan dostać dziś na śniadanie ...”
W. Zechnor - „Śniadanie bałwana”
Obejrzymy teatrzyk kukiełkowy "Dziesięć
bałwanków" na podstawie wiersza W.
Chotomskiej. Będziemy śpiewać zimowe
piosenki i nauczymy się "białego walczyka".
Poprosimy Państwa, żeby dzieci w tym dniu
miały na sobie ubrania w białym kolorze.

