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Walentynkowe warsztaty ceramiczne
14.02.2019 godzina 10.00

Wyruszamy na wycieczkę na Farmę 4 Pory
Roku 20.02.2019 wyjazd o godzinie 9.30

Wspólnie z Panią Magdaleną Sobczak
z pracowni zgliny.pl serdecznie zapraszamy
nasze przedszkolaki do rozpoczęcia
przygody z ceramiką! Glina jest niesamowita,
daje nam możliwość nieograniczonej
z a b a w y, t w o r z e n i a p r z e d m i o t ó w
dekoracyjnych i użytkowych oraz prezentów
dla najbliższych.
Ceramika rozwija motorykę małą, a glina jako
naturalny materiał świetnie nadaje się do
terapii ręki. Na walentynkowych zajęciach
superbohaterskie przedszkolaki zamienią
plaster gliny w serduszka, a następnie
ozdobią je. Gotowe prace zostaną wypalone
w pracowni, w piecu ceramicznym w 980
stopniach Celsjusza i wrócą po ok. tygodniu
do dzieci.
Katarzyna Miłosz

Tr a d y c y j n i e j e d z i e m y a u t o k a r e m ,
po śniadaniu. Jadą średniaki i starszaki.
Zajęcia edukacyjne odbywać się będą
w całorocznym, ogrzewanym obiekcie,
jak również w budynkach gospodarczych
farmy. Program zajęć powstał we współpracy
z doświadczonymi pedagogami oraz
animatorami i mieści się w podstawie
programowej nauczania przedszkolnego.
Pozwala on zrozumieć dzieciom, że człowiek
jest częścią świata, który ciągle się zmienia,
zgodnie z rytmem czterech pór roku i prawami
przyrody.
Na farmie dzieci będą mogły oprócz
swobodnej zabawy
poznać tradycyjne
metody hodowli zwierząt i uprawy roślin.
Zobaczą m.in., jak żyją zwierzęta,
uczestnicząc w ich karmieniu i pielęgnacji,
a także przyjrzą się im z bliska, dotkną
i pogłaszczą. Będziemy również rozmawiać
na temat zwierząt zapadających w sen
zimowy. Czy roślinom jest ciepło pod
śniegiem? Gdzie śpi łoś? Gdzie zimują żaby?
Co robią w zimie ślimaki? Nasze
przedszkolaki przygotowują pokarm dla
zwierząt: siano, ziarna, smakołyki dla sikorek
itp. będziemy również budować z drewna
karmnik dla ptaków.
Katarzyna Miłosz
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Tłusty Czwartek obchodzimy 28.02.019
„Góra pączków, za tą górą tłuste placki
z konfiturą, za plackami misa chrustu,
bo to dzisiaj są zapusty”. Tym wierszykiem
rozpocznie się w naszym przedszkolu słodki
dzień – Tłusty czwartek. Dzieci poznają
tradycje i obrzędy związane z tym świętem.
Odbędą się zabawy muzyczno –ruchowe,
taneczne oraz zabawy plastyczne.
Tradycyjnie, jak co roku w tym dniu, nie
zabraknie słodkiego poczęstunku w postaci
pączków z cukrem pudrem i lukrem oraz
chruścików. :)

Motylkowe plany dydaktyczne w lutym
Na początku lutego porozmawiamy
o karnawale. Dzieci obejrzą ilustracje
przedstawiające stroje karnawałowe
z różnych stron świata.
W drugim tygodniu poruszymy kwestie „ruchu
ulicznego”. Maluszki zapoznają się
z zasadami bezpiecznego przechodzenia
a pasach oraz same będę przechodzić
po wyciętym z papieru przejściu dla pieszych
- tym samym utrwalając zasady ruchu
drogowego. W drugiej połowie miesiąca
pochłonie nas „przygoda z muzyką”. Nasze
motylki będą miały okazję pograć na różnych
instrumentach muzycznych. Dla naszych
kochanych maluszków będzie to olbrzymia
frajda!
Ostatnim cyklem zajęć będzie zaczarowany
świat kształtów. Maluszki będą mogły poznać
kształty wykorzystując zabawki edukacyjne,
zawierające te elementy.
Natalia Nowacka

English Classes in February
In February we will explore new topics with
kids - Run and Jump, In the Kitchen (Frogs),
Let's clean up! and Peter's birthday. (Suns
and Butterflies)
Frogs By the end of Run and Jump topic the
children will be able to:
- Point to and name the actions: run, jump,
throw, catch hop, roll;
- Use the language: I can … Can you (run)?
Yes, I can/ No, I can't;
- Name and say the sounds of letters: Tt, Uu,
- Say and recognize the initial sound of the
words: tiger, teddy, tap, tea, ten, two,
umbrella, bird, up, under, vulture, vet, van,
violin. By the end of In the Kitchen topic the
children will be able to:
- Point to and name the food items: bowl,
spoon, cup, knife, fork, table, chair.
- Ask and answer: Where is my…? It's
on/in/under the….
- Name and say the sounds of letters: Ww, Xx,
Yy, Zz.
- Say and recognize the initial sound of the
words: worm, wall, wings, water, ox, fox, box,
yak, yellow, yes, yoghurt, zebra, zigzag, zoo.
Suns and Butterflies
By the end of Let's clean up topic the children
will be able to:
- recognize and respond to new vocabulary –
polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird,
clean, dirty, bedroom, playground,
classroom, tidy, untidy.
name and say the sounds of letters: Bb.
By the end of Peter's birthday topic the
children will be able to:
recognize and respond to new vocabulary
bedroom, living room, bathroom, kitchen,
garage, garden, light, dark, sleep, cook,
wash.
name and say the sounds of letters: Kk.
Daria Sheremet
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Plan pracy dydaktycznej w grupie Żabek

Lutowe plany wychowawczo
dydaktyczne w grupie Słoneczek

-

W lutym w grupie Słoneczek rozpoczynamy
cykl zajęć Metodą Dobrego Startu M.
Bogdanowicz dla dzieci 3, 4 – letnich moduł
„Od wierszyka do rysunku”.
Metoda Dobrego Startu jest metodą, której
celem jest wspomaganie rozwoju
psychoruchowego dzieci, służy do
aktywizowania rozwoju funkcji ruchowych,
wzrokowych , słuchowych i ich koordynacji
oraz korygowania zaburzeń danego rozwoju.
W lutym rozpoczynamy również cykl zajęć
z zakresu Bajkoterapii. Polega ona na
wykorzystywaniu bajek i baśni w celach
terapeutycznych, edukacyjnych czy
relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć
dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię,
uczy się rozumieć świat, w którym żyje,
a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje
zainteresowania. Bajkoterapia może być
również stosowana w celach
terapeutycznych, ponieważ wyzwala
różnego rodzaju emocje, pozwala
odreagować napięcia oraz zaspokajać
podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na
problem z innej strony.
W drugiej połowie lutego w grupie Słoneczek
wprowadzimy elementy Sensoplastyki, która
wpływa na stymulacje wszystkich zmysłów,
węchu, dotyku, smaku, wzroku, słuchu,
czego efektem jest stymulacja intensywnego
wspomagania powiązań między neuronami
w mózgu.
Karolina Forgiel

W pierwszym tygodniu lutego przeniesiemy
się w świat baśni, bajek i legend. Będziemy
doskonalić umiejętności uważnego słuchania
i wyciągania wniosków. Na podstawie baśni
doskonalić będziemy również rozwijanie
myślenia przyczynowo – skutkowego, oraz
przypomnimy sobie polskie legendy i ich
bohaterów. Zastanowimy się wspólnie czego
uczą nas bajki, baśnie i legendy. Dzieci
rozwijać będą również, twórcze myślenie
i kreatywność poprzez tworzenie własnych
bohaterów i wymyślanie swoich opowieści.
W kolejnym tygodniu dzieci dowiedzą się,
czym jest karnawał i jak obchodzi się go w
różnych częściach naszej planety, a także
poznają tańce pochodzące z całego świata.
Przedszkolaki będą wypowiadać się na temat
wymarzonych strojów karnawałowych, oraz
będą je rysowały.
Tematyka kolejnego tygodnia dotyczyć
będzie zamierzchłych czasów. Dzieci
poszerzą wiedzę na temat śladów przeszłości
takich jak skamieliny, a także poszerzą
wiedzę na temat dawnych zwierząt
dinozaurów. Postaramy się poszukać
odpowiedzi na pytanie „Dlaczego dinozaury
wyginęły?”. Dzieci dowiedzą się również jak
funkcjonowały starożytne cywilizacje Egiptu i
Grecji.
Ostatni tydzień lutego poświęcimy na równie
interesujący temat – wynalazki. Dla dzieci
istnienie wielu urządzeń, których używają na
co dzień, jest oczywiste i nie myślą, jak
mogłoby wyglądać życie bez nich.
Jak wyglądałoby świat bez najważniejszych
odkryć i wynalazków, np. bez elektryczności
czy koła. Poświęcimy również czas dwóm
współczesnym wynalazkom: telefonowi i
komputerowi. Porozmawiamy nie tylko o ich
funkcjonalności ale również o zagrożeniach.
Beata Cierpińska
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