Harmonogram wydarzeń przedszkolnych na marzec 2017 r.

Program profilowy Przyroda i ja: Drzewo, papier, nożyczki
1-3 marca
Papier… - skąd go właściwie mamy? Zastanowimy się co można zrobić ze starej gazety, co to są
produkty i zabawki Eko oraz jak można dać życie starym materiałom? Wykonamy papier czerpany lub
zabawki z masy papierowej. Zobaczymy jak powstaje książka i zastanowimy się nad tym jak dbać o
książki? Powiemy Pani Zimie do widzenia i sprawdzimy jakie zmiany zachodzą na drzewach.
Słoneczne Eksperymenty
3 marca godz. 15:00 Rekiny, godz. 15:30 Delfiny
Spotkania realizowane są przez rodziców naszych przedszkolaków dla grup 2 i 4, podczas warsztatów
będziemy bawić się w detektywów, którzy poszukiwać będą metalu i zbierać odciski palców.
Program profilowy Dzieci takie jak my: Mali z Tajlandii, która chciała zostać żyrafą
6-10 marca
Mali to mała mieszkanka tropikalnego lasu w Tajlandii. Do jej wioski można dotrzeć jedynie łodzią lub
dojechać na grzbiecie słonia. Turyści często zaglądają do jej wioski, by zobaczyć kobiety mające
najdłuższe szyje na świecie. Poznamy Tajlandię i jej złote świątynie. Dowiemy się dlaczego słoń jest
symbolem kraju i kto to jest Budda. Znajdziemy tysiąc sposobów na ryż, zastanowimy się co można
zrobić z bambusa. Porozmawiamy o wyglądzie ludzi w różnych zakątkach świata i zastanowimy się, czy
wygląd zewnętrzny jest najważniejszy?
Kuchcikowo - Potrawy z ryżu
10 marca
Dlaczego warto jeść ryż? Bo w przeciwieństwie do zboża, ryż od czasów starożytnych nie przeszedł
żadnej transformacji. Zatem nasz organizm lepiej go toleruje. Ryż nie zawiera glutenu, dostarcza
potrzebną energię, zalecany jest osobom mającym wrażliwe jelita, ma umiarkowany indeks
glikemiczny, zawiera witaminy B i PP, pomaga ustabilizować ciśnienie tętnicze, zawiera substancję
obniżającą poziom cholesterolu w organizmie. No i można przygotować go na tyle sposobów, ile
dusza zapragnie
Warsztaty psychologiczne
15 marca
Realizacja warsztatów w grupie 2,5 i 3latków odbywać się będzie przez prowadzenie zajęć z integracji
sensorycznej. Pozostała tematyka:
4-latki: Co jest w nas podobne – zabawy pokazujące wspólne cechy między dziećmi
5-latki: Jak mam dołączyć do zabawy innych – nauka relacji społecznych

6-latki: Kto pierwszy…. – umiejętność współzawodnictwa
Przedstawienie teatralne – Przyjaźń to skarb
17 marca godz. 11:00
Razem ze zwierzętami zamieszkującymi las wyruszymy w poszukiwanie skarbu! Po drodze czekać nas
będzie wiele przygód i wyzwań, rozwiązywanie trudnych zagadek, śpiewanie piosenek i wspólna
zabawa. A odnaleziony skarb okaże się być niematerialny. Podczas interaktywnego widowiska
będziemy uczyć się otwartości na drugiego człowieka, umiejętności przebaczania za popełnione błędy

i niewłaściwe zachowanie. To będzie przygoda przez duże „P”.
Warsztaty logopedyczne
17 marca
W grupie 2-latków: "Umiem juz rozróżniać sam jak wygląda O I A" utrwalenie samoglosek: znaków
graficznych, różnicowanie słuchowe. Usprawniamy aparat artykulacyjny, ćwiczymy prawidłowe
gospodarowanie oddechem przy zabawach logorytmicznych o tematyce wiosennej.
W grupie 3 i 4 latków: Wiosenne zabawy logorytmiczne mające na celu usprawnianie aparatu
artykulacyjnego oraz fonacyjnego. "Ptaki już wracają, Bazie zakwitają" uczymy się rozróżniać głoski p i
b. Ćwiczymy słuch fonemowy szukamy głosek P i B w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów.
Grupa 5 i 6-latków: „Cz to głoska, czy sylaba, cukier słowo - trudna sprawa" Uczymy się budowy
wyrazów, dzielenia na głoski i sylaby. Usprawniamy słuch fonemowy: z podanych głosek tworzymy
sylaby i słowa (z głoskami c i cz).
Mam Talent – Heliantus TV
20-24 marca
To program, w którym rozwijać będziemy umiejętności autoprezentacji, obycia ze sceną, chęcią
dzielenia się z innymi swoją wiedzą i umiejętnością realizacji podróżniczych marzeń. Tematy, które
chcielibyśmy zgłębić dotyczą poznawania świata, docierania do krain mniej znanych dzieciom. Nasze
przedszkole zamieni się w szlak turystyczny, w którym dzieci przyjmą role nie tylko przewodników, ale
też organizatorów. Z podróży wrócą bogatsze w doświadczenie, wiedzę o świecie i osobie.
Podsumowaniem projektu będzie Festiwal przedszkolny i nagranie teledysku wg poniższego schematu
tematycznego:
Antarktyda – Biedronki
Ameryka /Brazylia – Delfiny
Europa/Włochy – Raczki
Australia - Rekiny
Azja/Japonia – Żyrafy
Dzień Wiosny – Wiosna, ach to Ty
21 marca
Tego dnia prosimy wszystkich o przyjście do przedszkola w zielonych strojach. Przywitamy Panią
Wiosnę, dla której urządzimy bal, moc zabaw i konkursów. Tradycyjnie zimę pomoże nam pożegnać
Panna Marzanna.
Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia – Wolę wodę
27 marca
Kształtować będziemy odpowiednie nawyki żywieniowe i poszerzać wiedzę na temat zdrowotnych
właściwości wody. Dowiemy się czym jest odwodnienie i jak wpływa na nasz organizm. Odmierzymy
ilość wody, którą powinniśmy wypić w ciągu dnia.
Kuchcikowo –Światowy Dzień Muffinka
30 marca
Pierwsze przepisy na te pyszności powstały w Anglii na przełomie X i XI wieku. Z początku były to
przekąski niższych sfer, głównie służby, jednak w późniejszym czasie arystokracja brytyjska uznała je
jako znakomity dodatek do popołudniowej herbaty. Postanowiliśmy uczcić to święto i samodzielnie
przygotować pyszne babeczki.
Mali odkrywcy zwierząt
31 marca godz. 9:30
Odwiedzą nas malutkie kurczaczki i kaczuszki. Puchate, żółciutkie, aż chce się je pogłaskać i przytulić. Z

pewnością każdy przedszkolak będzie miał szansę to zrobić, a oprócz tego dowie się kilku ciekawostek
dotyczących tych ptaków-pisklaków.

Sprawy organizacyjne
Dni Otwarte
4 marca i 1 kwietnia (sobota) godz. 10:00-12:00
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 3 lat, niebędące jeszcze przedszkolakami,
na Dni Otwarte, podczas których zaprezentujemy nasze ulubione aktywności. Prosimy o przekazanie
zaproszenia bliskim, sąsiadom i znajomym, którzy są zainteresowani przyłączeniem się do wspólnej
zabawy.
Akademia Słonecznej Przygody
piątki godz. 10:00-12:00
Dzieci, które mają już podpisane umowy przedszkolne obowiązujące od 1 września mogą regularnie
odwiedzać nasze przedszkole w piątki w godz. 10:00-12:00. Spotkania odbywają się w Sali Zielonej
Łąki w grupie Biedronek. Serdecznie zapraszamy.
Konsultacje psychologiczne
1, 8, 15, 22, 29 marca 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.
Spotkania świąteczne z Rodzicami
Żółto-zielono, radośnie i z nutą refleksji, wiosennie i pachnąco – tak będzie na naszych tegorocznych
spotkaniach z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zapraszamy Państwa do wspólnego
spędzenia czasu w następujących terminach:
 3 kwietnia (poniedziałek) godz. 16:00 – Raczki i Biedronki
 4 kwietnia (wtorek) godz. 16:00 – Żyrafy
 6 kwietnia (czwartek) godz. 16:00 Rekiny
 7 kwietnia (piątek) godz. 16:00 Delfiny
Po Świętach planujemy przeprowadzić zajęcia otwarte, podczas których będzie można obserwować
zajęcia prowadzone przez wychowawców. Szczegółowy terminarz zostanie przedstawiony w kolejnych
zapowiedziach wydarzeń przedszkolnych. W grupie 5- i 6-latków to także czas dedykowany
indywidualnym spotkaniom z nauczycielami celem omówienia gotowości szkolnej.

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

