Harmonogram wydarzeń przedszkolnych na maj 2017 r.

Program profilowy Przyroda i ja: Poznajemy łąkę
8-10 maja
Kontynuując wątek przyglądania się naturze będziemy tworzyć galerię fotografii ukazujących budzącą
się do życia przyrodę. Wybierzemy się z dziećmi na pobliską łąkę, by obserwować pod lupami jej
mieszkańców. Będziemy poszukiwać ślimaków, tańczących motyli, bzyczące pszczoły. Pochodzimy
boso po zielonej trawie (w przypadku deszczowej pogody zastrzegamy możliwość zmiany terminu).
W przedszkolu zaś stworzymy terrarium dla ślimaków, by uczcić Dzień Ślimaka przypadający na 24
maja
Słoneczne Eksperymenty
12 maja godz. 15:00 Rekiny, godz. 15:30 Delfiny
Spotkania realizowane są przez rodziców naszych przedszkolaków dla grup 2 i 4, podczas warsztatów
będziemy tworzyć silly putty, galaretowatą ciecz nieniutonowską, którą można ugniatać, rozrywać,
mieszać kolorami.
Wycieczka do Ogrodu Botanicznego – Różnorodność świata roślin
(Delfinki, Raczki, Rekiny, Żyrafy)
12 maja godz. 12:00 – 13:30 dla grup 4-, 5-, 6-latków
Wybierzemy się wraz z przewodnikiem do Ogrodu Botanicznego, by podejrzeć bogactwo form
królestwa roślin. Sprawdzimy, który gatunek jest największy?, Który posiada największe kwiaty? Który
żyje najdłużej? Sprawdzimy jak rośliny polują na owady?
Postaramy się, by grupa 3-latków wyjechała i wróciła wcześniej tak, by zorganizowała indywidualny
spacer w swoim tempie celem obserwacji na miarę swoich możliwości O szczegółach
poinformujemy mailem bliżej terminu wycieczki.
Program profilowy Dzieci takie jak my: Zuzu, pasterz z plemienia Himba
15-19 maja
Zuzu żyjąc na pustyni nie zna deszczu, a woda jest cenniejsza niż złoto, więc oszczędza się jej każdą
kroplę, do mycia używa się piasku i dymu z ogniska, a do budowy domów krowich kup. Dzieci
dowiedzą się, gdzie leży Namibia, co to jest pustynia, jak kaktusy magazynują wodę, co to jest tykwa,
na czym polega bycie pasterzem, jakie dzikie zwierzęta spotkał Zuzu, czym bawią się dzieci Himba, jak
poznają tradycje plemienia? Zastanowimy się, czy potrafilibyśmy żyć bez zabawek, książek,
telewizora. Jakie można wymyślić alternatywy? Jak można oszczędzać wodę?
Warsztaty psychologiczne
17 maja
Realizacja warsztatów w grupie 2,5 i 3latków odbywać się będzie przez prowadzenie zajęć z integracji
sensorycznej. Pozostała tematyka:
4-latki: Czy każdy się złości? – poznanie złości.
5-latki: Dlaczego trzeba słuchać nauczyciela?- nauka stosowania się do poleceń.

6-latki: Pracujemy w grupie – dlaczego i jak pomagać innym?
Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia – O zdrowie dbamy, bo sport uprawiamy
18 maja

Przypomnimy sobie dlaczego powinniśmy dostarczać witaminy naszemu organizmowi , dowiemy się
dlaczego potrzeba ruchu jest niezbędna do naszego prawidłowego rozwoju. Zastanowimy się, jak
aktywność fizyczna wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie?
Olimpiada na łące
19 maja
Na zielonych trawach przedszkolnego ogrodu urządzimy tor przeszkód, poturlamy piłki , poskaczemy
na skakankach, pochodzimy na szczudłach, wszystko, by sprawdzić, jak ruch wpływa na zdrowie?:-)
Warsztaty logopedyczne
19 maja
2-latki - Wdrażanie do prawidłowej realizacji głosek wybuchowych na przykładzie głoski [p]. Zabawy
logorytmiczne, usprawnienie narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia prawidłowej siły wydechu oraz
toru oddechowego.
3-, 4-, 5-, 6-latki - Poznajemy głoski nosowe, uczymy się je rozpoznawać i różnicować je z głoskami
ustnymi (na przykładzie głosek [ą, ę]). Zabawy rozwijające słuch fonemowy, zwiększające koncentrację
uwagi na bodźcu dźwiękowym. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych.
Kuchcikowo – Światowy Dzień Mleka
25 maja
Mleko w wielu kulturach jest podstawą żywienia. Produkty o wysokiej zawartości wapnia są
najbardziej wskazane dla dzieci, które rosną, gdyż stanowią istotne uzupełnienie codziennej diety.
Zastanowimy się jakie rodzaje mleka znamy i wykonamy nasze ulubione potrawy z mleka.
Dziecięcy Plener Malarski w Łazienkach Królewskich
(Delfinki, Raczki, Rekiny, Żyrafy)
26 maja
Wybierzemy się do ogrodów Łazienek Królewskich, by pospacerować pod konarami drzew, zobaczyć
Pałac na Wodzie, odpocząć wśród krzewów i kwiatów, ale przede wszystkim, by wcielić się w rolę
artystów malując z natury. Prosimy, by każde dziecko było zaopatrzone przez Rodzica w sztywną
podkładkę z klipsem, pozostałe materiały plastyczne zabierzemy z przedszkola. Wykonane prace będą
wspaniałym prezentem z okazji Dnia Mamy
Kuchcikowo – Światowy Dzień Soku
30 maja
Soki pełne witamin! Sok z brzozy, sok z buraka, sok z pokrzywy, może jednak z warzyw, a może z
owoców? Z czego można jeszcze go wykonać? Wybierzemy i wykonamy takie, które zaskoczą dzieci
swoimi właściwościami, kolorami i walorami smakowymi

Sprawy organizacyjne
Dni otwarte
W maju zachęcamy do umawiania się na rozmowy indywidualne z wychowawcami grup.
Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
 Grupa Żyraf: 12 maja w godz. 8:00-10:00 (indywidualne omówienie gotowości szkolnej)
 Grupa Biedronek: 29 maja w godz. 15:30-17:30 oraz 9 czerwca w godz. 16:00-18:00
 Grupa Delfinów: 30 maja w godz. 8:00-9:30 oraz 2 czerwca w godz. 16:00-18:00
 Grupa Raczków: 31 maja w godz. 15:30-18:00
Zajęcia otwarte dla Rodziców
Zapraszamy rodziców dzieci na zajęcia otwarte z języka angielskiego wg poniższego harmonogramu
 9 maja 2017 r. godz. 9:00 – Żyrafy







11 maja 2017 r. godz. 9:00 – Rekiny z Mr. Renato
16 maja 2017 r. godz. 9:00 Rekiny z Mrs. Karoliną
18 maja 2017 r. godz. 9:30 – Delfiny
18 maja 2017 r. godz. 10:00 – Raczki
18 maja 2017 r. godz. 11:00 – Biedronki

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.
Z uwagi na duże zainteresowanie zapisami dzieci urodzonych w 2014 roku zostanie od 09.2017 r
utworzona druga grupa 3-latków. W nowej grupie mamy już podpisanych 8 umów, zapraszamy
rodzeństwa i dzieci Państwa znajomych, sąsiadów do zgłaszania się celem rezerwacji miejsc.
Większość umów podpisana została na podstawie Państwa poleceń i pozytywnych opinii, serdecznie
dziękujemy za PR’owe wsparcie
Konsultacje psychologiczne
10, 17, 24, 31 maja 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

