Harmonogram wydarzeń przedszkolnych na wrzesień 2016 r
Drodzy Rodzice,
Serdecznie witamy dzieci i Państwa w naszym przedszkolu, mamy nadzieję, że wakacje były
udane, relaksujące i dające dużo pozytywnej energii. W nowym roku przedszkolnym
zaplanowane zostały ciekawe programy, szeroki wachlarz atrakcji i imprez, życzymy dzieciom
wielu fantastycznych dni w przedszkolu Heliantus. Zachęcamy do zapoznania się z
najważniejszymi wydarzeniami przewidzianymi na wrzesień. Szczegółowe plany zajęć
dydaktycznych dla każdej grupy dostępne są w przedszkolu na tablicach informacyjnych
każdej grupy w szatni.

Zajęcia profilowe i warsztaty
Przyroda i ja:
Wrzesień upłynie pod hasłem "Komunikacja z przyrodą". Skupimy się na zmysłach wzroku, słuchu i
węchu. Będziemy sprawdzać jak nos troszczy się o świeże powietrze, przekonamy się, że wąchanie i
smakowanie tworzą smakowitą całość, sprawdzimy, jakie kształty mają uszy zwierząt i które z nich
słyszą najlepiej. Wykonamy kilka doświadczeń dotyczących dźwięku i komunikowania się. Odpowiemy
na pytanie czy strach ma wielkie oczy.

Dzieci takie jak my:
W bieżącym miesiącu przygotowane zostały tematy przewodnie:
1. "Wspomnienia z wakacji" - będziemy m.in. gromadzić pamiątki z podróży, oglądać fotografie,
przypominać sobie najprzyjemniejsze chwile lata.
2. "Bezpieczne przedszkole" - utrwalimy m.in. zasady bezpiecznego zachowania się na drodze i
przypomnimy, kogo możemy poprosić o pomoc w sytuacji zagrożenia.
3. "Świat świętuje" - odpowiemy m.in. na pytanie dlaczego świętujemy, jakie są nasze ulubione
święta, a z jakiego powodu świętują ludzie w innych krajach?

Warsztaty dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia
22 września
"Piramida żywienia"
Podczas spotkania z higienistką będą nabywać umiejętność odróżniania produktów zdrowych od
niezdrowych, poznają zasady bezpiecznego i higienicznego przygotowywania posiłku. Sprawdzą jak
zbudowana jest piramida żywienia i według jakich reguł ułożone są jej piętra. Działania te wspierać
będą nauczyciele w swojej codziennej pracy.

Warsztaty psychologiczne dla dzieci
28 września
Realizacja warsztatów w grupach 2,5 i 3-latków odbywać się będzie przez prowadzenie zajęć z
integracji sensorycznej. W grupach 4, 5 i 6-latków we wrześniu zostaną przeprowadzone zabawy
integracyjne pt. "Poznajmy się”.

Wycieczki i atrakcje dodatkowe
Wycieczka na Farmę 4 Pory Roku
16 września, wyjazd godz. 9:00
Zapraszamy dzieci na wyjazd integracyjny połączony z warsztatami "Spiżarnia pełna przysmaków".
Podczas tego spotkania dowiemy się jak przygotować przetwory na zimę i czy pasteryzacja pochodzi
od pasternaka. Nauczymy się co to jest wekowanie, kiszenie i konserwowanie oraz spróbujemy
zmieścić dynię w słoiku. Samodzielnie przygotujemy przetwory na zimę.

Pożegnanie lata
23 września
Odchodzi lato, a wraz z nim cała paleta soczystych kolorów. Te barwy uprzyjemnią nam wspólną
zabawę podczas "Tęczowej dyskoteki". Przywołamy je w pamięci podczas długich, jesiennych
wieczorów.

Sprawy organizacyjne
Harmonogram zebrań z rodzicami
Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania organizacyjne z nauczycielami grup.
Grupa I 2,5latków: 12 września godz. 16:30
Grupa II 3latków: 9 września godz. 17:00
Grupa III 4latków: 8 września godz. 17:00
Grupa IV 5latków: 6 września godz. 17:00
Grupa V 6latków: 9 września godz. 18.00
Konsultacje psychologiczne 05, 14, 21 września w godz. 09.00 – 10.00
Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje z panią psycholog. Zainteresowanych rodziców
prosimy o wcześniejsze umówienie godziny spotkania mailowo lub w biurze przedszkola.
Pokazowe zajęcia fakultatywne:
Aktywna Przedszkoliada ukazująca dyscypliny czterech piłek: nożnej, siatkowej, koszykowej, ręcznej.
Zapraszamy na zajęcia pokazowe 05 września godz. 16:00 grupy I i II, godz. 16:00 grupy III, IV, V.
Mathriders 06 września godz. 16:00 gr III i IV, godz. 16:30 gr V
Zumba Kids 07 września godz. 15:00 wszystkie grupy
Studio baletowe 07 września godz. 15:30 wszystkie grupy
La Petite France 07 września godz. 16:00 grupy III, IV, V

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

Edyta Janik
dyrektor przedszkola

