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Wędrująca książka – projekt edukacyjny promujący czytelnictwo
01-28 lutego
Projekt zyskał bardzo dobry odbiór dzieci i rodziców, zatem z przyjemnością kontynuujemy możliwość
dzielenia się książkami. Przyniesione nowe książki powinny zostać opisane imieniem i nazwiskiem
dziecka, a karta powinna zostać umieszczona w książce. Regulamin biblioteki jest udostępniony
w szatni. Wszystkim aktywnym czytelnikom bardzo dziękujemy za możliwość przeczytania ich
ulubionych książeczek
Słoneczne Eksperymenty
3 lutego
Spotkania realizowane są przez rodziców naszych przedszkolaków dla grup 2 i 4, podczas warsztatów
będziemy odkrywać witaminę C oraz dlaczego jest dla nas tak bardzo istotna.
Kurs „Mały Ratownik”
3 lutego godz. 10:00
Odwiedzą nas prawdziwi ratownicy medyczni, którzy nauczą 4-, 5- i 6-latki jak poprawnie i skutecznie
udzielać pierwszej pomocy.
Warsztaty bębniarskie
6 lutego, godz. 10:00
Dzieci zostaną zaproszone do Krainy bębnów, bardzo przyjaznej muzycznej inicjatywy. Czeka nas
niestandardowa lekcja rytmiki, poznawania instrumentów nawiązujących do naszych karnawałowych
afrykańskich akcentów.
Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia
7 lutego
Przedstawimy dzieciom zasady zachowania się w przypadku, gdy zasłabnie babcia, czy dziadek
w domu. Dzieci dowiedzą się gdzie należy zadzwonić po pomoc, jakie informacje podać wzywając
pomocy.
Bal karnawałowy– Afrykańskie szaleństwo karnawałowe
8 lutego
Kraje Afryki, które kiedyś były koloniami Portugalii mają najstarszą tradycję karnawałowej zabawy.
Mindelo na Wyspach Zielonego Przylądka przypomina bardzo brazylijski karnawał. Początki
karnawałowych zabawa w tym miejscu sięgają XVIII wieku. Angolska stolica Luanda ma też swój
karnawał. Władze Luandy chcą uczynić z tego karnawału najważniejszy karnawał w Afryce. Karnawał,
który w Afryce jest rezultatem tradycji przywiezionej przez portugalskich kolonizatorów, znajduje
również naśladowców w krajach, gdzie dotąd nie był obchodzony, tak hucznie, jak w krajach
luzofońskich. Do gry o tytuł afrykańskiej stolicy karnawału włączyły się Seszele. My także
zorganizujemy bardzo energetyczny, kolorowy, taneczny bal karnawałowy. Tego dnia wszystkich
obowiązują przebrania
Kuchcikowo – Międzynarodowy Dzień Pizzy
9 lutego

Niejeden przedszkolak dałby pokroić się za kawałek pizzy. To jeden z nielicznych przysmaków, do
którego nikogo nie trzeba namawiać. Dowiemy się zatem skąd pochodzi to danie, co wchodzi w skład
ciasta i jakie ulubione dodatki królują wśród dzieci. Wyśmienite samodzielnie przygotowane pizze
będą zapewne zjadane z olbrzymim apetytem
Walentynki
10 lutego
„Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone.
Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę.
Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję.
A czerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję"
Piątkowy dzień stanie się prawdziwym dniem miłości i przyjaźni, zaprosimy dzieci do wspólnej
zabawy i miłych walentynkowych wrażeń. Prosimy, by ten dzień podkreślić czerwonym elementem
ubioru.
Nocka Walentynkowa
10 lutego 18:00-20:30
Wszystkie dzieci zainteresowane dodatkowymi walentynkowymi zabawami, baśniowymi
opowieściami, kulinarnymi akcentami zapraszamy na wieczorne tourne po przedszkolnych Krainach
emocji, śpiewu i tańca. Ten wieczór zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, obowiązywać będą zapisy
i opłata w wysokości 50 zł.
Poczta Walentynkowa
14 lutego
To święto dobrze wpisuje się w naszą pracę z emocjami. Tym razem będziemy mogli wyrażać
pozytywne i dobre uczucia dotyczące innych osób. W strefie szatni zorganizowana zostanie skrzynka
na listy. Stworzenie walentynkowych kartek daje szansę na uczenie życzliwości, empatii,
odnajdywanie zalet rówieśników. Natomiast czytanie takich dobrych komentarzy o sobie to
prawdziwa przyjemność, będziemy się nią delektować w tym dniu.
Program profilowy Przyroda i ja: Jak natura dba o odporność naszego organizmu
17 lutego
Profesor Zdrówko, wyjątkowo podobny do wychowawcy grupy, przekaże dzieciom wiedzę jak
możemy pomóc swojemu organizmowi zachować dobrą kondycję, czym są zioła i jakie mają
właściwości. Jak działają na nas zjadane w warzywach i owocach witaminy, czym wzbogacają nas
zboża, kasza jaglana.
Program profilowy Dzieci takie jak my: Mabrat – chłopiec z Etiopii.
20-24 lutego
Mabrat jest małych chłopcem z Etiopii , ale musi pracować jako pucybut. Jego marzeniem jednak jest
zostać biegaczem, który wystartuje w olimpiadzie. Mabratu pokaże nam Etiopię, jej nilowe szumiące
wodospady, góry jak babki z piasku oraz upalna pustynię Danakil. Przyjrzymy się tradycyjnemu
strojowi i wydamy etiopską ucztę naleśnikową. Dowiemy się czym jest targ i co można tam kupić. Przy
tej okazji poznamy różne gatunki zbóż i rośliny bobowate. Dowiemy się jak została odkryta kawa.
Zastanowimy się nad tym, że Mabratu musi pracować mimo tego, że ma dopiero 9 lat i czy my
potrafimy cieszyć się z małych rzeczy?
Warsztaty psychologiczne
22 lutego.
Realizacja warsztatów w grupach 2,5 i 3-latków odbywać się będzie przez prowadzenie zajęć
z integracji sensorycznej.
W grupie 4latków „Każdy z nas jest inny” – zabawy pokazujące różnice między ludźmi.

W grupie 5latków– warsztaty polegać będą na nabywaniu umiejętności relaksacji.
W grupie 6latków skupimy się na temacie niepełnosprawności
Warsztaty logopedyczne
24 lutego
W grupie 2latków prowadzić w dalszym ciągu będziemy samogłoskowe zabawy, wprowadzimy zapis
drukowanych samogłosek Y, I, U. Kontynuować będziemy ćwiczenia wyrazistości artykulacji oraz
ćwiczenia różnicowania słuchowego samogłosek.
W grupach 3-, 4- i 5-latków zaprosimy dzieci do zgadywanek w głoski dźwięczne i bezdźwięczne,
poprowadzone zostaną ćwiczenia słuchowe różnicujące opozycję dźwięczna-bezdźwięczna.
W grupie 6-latków prowadzić zabawy językowe ukazujące dzieciom pochodzenie słów. Dzieci poznają
słowo podstawowe, od którego powstały inne słowa np. ręka-rękaw, rękawiczki, rękojeść, etc.,
podejmiemy próby utworzenia nowych słów od wyrazów podstawowych.
Dzień Dinozaura
27 lutego
„Ogon, tułów, szyja, głowa... Postać prawie jest gotowa. Jeszcze tylko cztery nogi i wychodzi potwór
srogi. Taki duży wśród zarośli... Pewnie byśmy za nim poszli. Lecz to było wieki temu. Teraz już go nie
znajdziemy. A dlaczego? Bo wymarły. Mam na myśli - dinozaury.” Wspólnie z dziećmi odkryjemy
świat prehistorycznych zwierząt. Wszystkie dzieci zachęcamy do przyniesienia swoich ulubionych
figurek oraz książek o dinozaurach.

Sprawy organizacyjne
Dni otwarte dla Rodziców
W miesiącu styczniu i lutym nauczyciele prowadzą obserwacje zwieńczeniem, których będą
indywidualne spotkania z Rodzicami, wg harmonogramu:
Biedronki – 21, 22 lutego w godz. 16:00-18:00
Delfinki – 27, 28 lutego w godz. 16:00-18:00
Raczki – 23, 24 lutego w godz. 16:00-18:00
W strefie wejściowej pojawią się tabele z terminami, prosimy o wpisywanie się na spotkania według
Państwa możliwości czasowych. Serdecznie zapraszamy.
W grupach 5- i 6-latków spotkania w sprawie omówienia gotowości szkolnej zostaną przeprowadzone
w kwietniu.
Konsultacje psychologiczne
1 lutego w godz. 14:00 – 15:00
8, 15, 22 lutego w godz. 9:00-10:00
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

