Harmonogram wydarzeń przedszkolnych na styczeń 2017 r.

Wędrująca książka – projekt edukacyjny promujący czytelnictwo
04-31 stycznia
Książka jest ponadczasowym dobrem, które niesie za sobą wiele wartości. To dzięki czytaniu książek
wzbogacamy swoją wiedzę, przenosimy się w świat wartości, uczymy się aktywnego słuchania,
trenujemy pamięć, pobudzamy naszą wyobraźnię, poszerzamy swój zasób słownictwa. Dlatego
w miesiącu styczniu w szatani zorganizujemy bibliotekę z możliwością wypożyczenia książek do domu.
Można także przynieść swoje książki, którymi chcielibyśmy podzielić się ze swoimi rówieśnikami.
Książki powinny zostać opisane imienne i nazwiskiem dziecka oraz zostać wpisane w zeszyt
wypożyczeń. Regulamin biblioteki zostanie opracowany i udostępniony w szatni.
Marzycielska Poczta – dzieci listy piszą
5-9 stycznia
Każda grupa wybierze ze strony www.marzycielskapoczta.pl profil chorego dziecka, któremu
przygotuje tradycyjny list, kartkę lub laurkę. W ten sposób chcemy wspierać innych, uwrażliwiać
przedszkolaki na potrzeby słabszych i chorych, rozwijać w nich odpowiedzialność społeczną.
Pokażemy, że nawet mały gest może sprawić komuś radość.
Przedstawienie „O pewnej księżniczce, króliczkach i Czarnoksiężniku Kakaduce”
10 stycznia godz. 12:00
Absolwentki przedszkola Heliantus Hania, Zuzia, Lenka i Emilka, obecnie uczennice klasy IV,
opracowały własną baśń, którą zaprezentują w formie przedstawiania, wzbogaconego multimedialną
oprawą, na forum naszego przedszkola. Bardzo cieszymy się, że tak twórczo spędzają czas i chcą
dzielić swoją pasją z młodszymi
Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia
11 stycznia
Będziemy utrwalać zasady bezpiecznego zachowania się w pobliżu jezdni, zjeżdżania sankami z górki,
nie wybiegania na jezdnię za piłką, jak również zasady zachowania się względem obcych osób
zainteresowanych osobą dziecka. Wszystko według dewizy „Bezpieczeństwo to podstawa”.
Słoneczne Eksperymenty
13 stycznia 2017 r.
Spotkania realizowane są przez rodziców naszych przedszkolaków dla grup 2 i 4, podczas warsztatów
będziemy wcielać się w rolę bajkowego Kopciuszka. Będziemy poszukiwać sposobu na oddzielenie soli
od maku.
Program profilowy Przyroda i ja: Głodne zwierzęta
9-13 stycznia
Będziemy zastanawiać się jak można pomóc zwierzętom przetrwać zimę, jak wyglądałby las, gdyby
zabrakło zwierząt? Wykonamy doświadczenie sprawdzające co dzieje się z wodą podczas zamarzania,
w kontekście ptaków uwięzionych zimą w zamarzniętych zbiornikach wodnych. Powtórzymy akcję
zbiórki karmy dla zwierząt „Pełna miska dla schroniska”.

Warsztaty psychologiczne
18 stycznia
Realizacja warsztatów w grupach 2,5 i 3-latków odbywać się będzie przez prowadzenie zajęć
z integracji sensorycznej.
W grupie 4latków poprowadzone zostaną ćwiczenia usprawniające planowanie motoryczne.
W grupie 5latków skupimy się na temacie niepełnosprawności – co to jest zespół Downa?

W grupie 6latków warsztaty polegać będą na nabywaniu umiejętności relaksacji.
Przedszkolne kino
19 i 20 stycznia
Wyjście do kina to prawdziwa przygoda, gdy gaśnie światło , a na ekranie pojawiają się bohaterowie
bajek, dzieci przenoszą się w świat fantazji i wyobraźni. Nasza „magiczna wyprawa” będzie miała
charakter slajdowiska, gdyż będziemy oglądać bajki na celuloidzie, te zapomniane, które przeczekały
na strychu kilkanaście dobrych lat. Pokażemy dzieciom ten czarodziejski klimat bajek wyświetlanych z
projektora Chętnie także wypożyczymy od rodziców klisze ze starodawnymi bohaterami ulubionych
bajek.
Warsztaty logopedyczne
20 stycznia
W grupie 2latków prowadzić będziemy samogłoskowe zabawy, ćwiczenia wyrazistości artykulacji
samogłosek, a także ćwiczenia długości fazy wydechowej podczas ich wymawiania.
W grupach 3- i 4-latków zaprosimy dzieci do zabaw z głoską [s], ćwiczeń prawidłowej artykulacji
głoski [s] w sylabach i wyrazach oraz zabaw słuchowych.
W grupie 5-latków będziemy różnicować głoski [z] i [ž] poprzez ćwiczenia słuchu fonemowego,
ćwiczenia prawdiłowej artykulacji głoski [ž] w sylabach i w wyrazach w pozycji nagłosowej.
W grupie 6-latków: Czary –mary z głoską [r]-utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [r],

ćwiczenia słuchowe: rozdzielanie wylosowanych wyrazów względem miejsca głoski [r] w
słowie (nagłos, śródgłos, wygłos), ćwiczenia głoskowania wyrazów.
Program profilowy Dzieci takie jak my: Matina – żywa bogini z Nepalu.
20-27 stycznia
Zastanawiając się jak żyją dzieci w innych miejscach na świecie przypomniała nam się lektura
„Dzieciaki Świata”, która pokazuje wyjątkowe postaci dzieci żyjących często w ubóstwie, bez szkoły,
ubrań, zabawek, słodyczy, telewizora, w glinianych chatach, a jednak szczęśliwych i mających
indywidualne marzenia, śmiejące się i czujące tak samo jak my. Poznamy ich historie, a na ich
przykładach wytłumaczymy różnice kulturowe i inne trudne, ale ważne sprawy np: dlaczego należy
oszczędzać wodę, cieszyć się z małych rzeczy, jak nazywać emocje. Dawka przygód, trosk i radości
konkretnych bohaterów będzie także niezapomnianą podróżą przez kontynenty oraz możliwością
poznania obyczajów i sposobu życia na krańcach świata.
Matina jest żywą Boginia z Nepalu zwaną Kumari. Mieszka w pałacu jak księżniczka, ma służbę, strojne
ubiory i tłumy odwiedzających ją osób. Poznamy miasto, w którym mieszka więcej bogów, niż
mieszkańców. Zobaczymy jak wygląda uczta boginii i z czego się składa. Zajrzymy w najwyższe góry
świata, by posłuchać jak hula tam wiatr i dlaczego Nepal jest mekką wpsinaczy? Wykonamy kolorowe
mandale ze wzorem kwadratu wpisanego w koło jako symbol wszechświata. Zastanowimy się czy
dobrze jest być księżniczką lub księciem i czy trudno jest nie okazywać emocji?
Dzień Babci i Dziadka
Naszą tradycją jest organizowanie uroczystości o charakterze szczególnym, gdyż naszymi gośćmi będą
wyjątkowe osoby – Dziadkowie. To właśnie Babcia i Dziadek pozostają symbolami spokoju,
troskliwości, opiekuńczości, wyrozumiałości i cierpliwości. Serdecznie zapraszamy na spotkania wg
harmonogramu:

23 stycznia godz. 16:00 – grupa Raczków i Żyraf.
24 stycznia godz. 16:00 – grupa Rekinów
30 stycznia godz. 15:30 – grupa Biedronek
31 stycznia godz. 15:30 – grupa Delfinów

Sprawy organizacyjne
Warsztat psychologiczny dla Rodziców
17 stycznia godz. 17.00
Zapraszamy Państwa na spotkanie, którego tematem będzie „Gotowość szkolna”. Opowiemy czym
jest, z czym się wiąże, co obejmuje, jakie stawia oczekiwania względem dziecka.
Konsultacje psychologiczne
4, 11, 18 stycznia w godz. 09:00 – 10:00
25 stycznia w godz. 14:00 – 15:00
Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje z panią psycholog. Zainteresowanych rodziców
prosimy o wcześniejsze umówienie godziny spotkania mailowo lub w biurze przedszkola.
Dyżur logopedyczny
Konsultacje logopedyczne dla Rodziców prowadzone są za uprzednim umówieniem wizyty mailowo
lub w biurze przedszkola.

Mamy nadzieję, że zaplanowane atrakcje przyniosą Państwa dzieciom wiele miłych wrażeń oraz
korzyści edukacyjnych.
Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Janik
dyrektor przedszkola

