Harmonogram wydarzeń przedszkolnych na październik 2016 r
Drodzy Rodzice,
za nami pierwszy przedszkolny miesiąc, obfitujący w wiele nowych wrażeń i doświadczeń. Październik
zapowiada się równie obiecująco. Zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi październikowymi
wydarzeniami.

Zajęcia profilowe i warsztaty
Przyroda i ja:
Zanurzając się w świat zwierząt sprawdzimy jak porozumiewają się między sobą delfiny, ryby,
nietoperze, małpy. Zastanowimy się czym różni się ćwierkanie od śpiewu ptaków, na czym polegają
pszczele taneczne opowiadania. Skupimy uwagę na węchu naszych czworonożnych pupili. Wykonamy
doświadczenie, które odpowie na pytanie dlaczego niektórym zwierzętom świecą oczy w nocy.
Podejmiemy dyskusje na temat, czy samotne zwierzę może przeżyć w naturze?

Dzieci takie jak my:
Przed 11 listopada Świętem niepodległości odrobimy kilka lekcji z patriotyzmu. Poznamy film „Polak
Mały” o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych. Sprawdzimy gdzie leży Polska, co to
znaczy być Polakiem. Realizować będziemy tematy dotyczące: godła, flagi, hymnu sprawdzając
dlaczego mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkowy?

Słoneczne Eksperymenty
7 października
Spotkania realizowane będą przez rodziców naszych przedszkolaków dla grup 2 i 4, będziemy
bawić się barwnikami, by wykonać eksperymentalne jesienne krajobrazy.
Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia
13 października
Naszym tematem przewodnim będzie "Zdrowy uśmiech, profilaktyka próchnicy, higiena osobista"
Podczas warsztatów dowiemy się czym jest Próchnico-Jaga. Ustalimy zasady, które pomogą
wyczarować dzieciom piękny biały uśmiech, utrwalimy ABC szczotkowania.

Warsztaty psychologiczne
26 października
Realizacja warsztatów w grupach 2,5 i 3-latków odbywać się będzie przez prowadzenie zajęć
z integracji sensorycznej.
W grupie 4latków poprowadzone zostaną ćwiczenia rozwijające zmysł przedsionkowy poprzez
włączenie zabaw z ruchem.
W grupie 5latków warsztaty o emocjach skupią się wokół Złości i sposobów radzenia sobie z tą trudna
emocją.
W grupie 6latków –temat „Boję się” rozwijać będziemy wokół sposobów radzenie sobie z lękiem.

Warsztaty logopedyczne
28 października
Deszczowe rytmy– będziemy prowadzić zabawy logorytmiczne celem usprawniania narządów
artykulacyjnych, naszym zadaniem będzie praca nad wyrazistą artykulacją głosek trzech

szeregów oraz ćwiczeniami słuchu fonemowego (różnicowanie głosek szeregu ciszącego,
syczącego i szumiącego).

Kalendarium pozostałych wydarzeń przedszkolnych
6 października
Światowy Dzień Uśmiechu
Uśmiech ma wielką moc, działa jak lekarstwo, więc uśmiechajmy się jak najczęściej. Nasze przedszkole
opanują zabawne uśmiechy. Muzyka z repertuaru dziecięcego, która będzie rozbrzmiewała we
wszystkich salach, wprawi każdego w świetny nastrój. Nasze przedszkole zamieni się w krainę
uśmiechu, panie nauczycielki zorganizują dzieciom zajęcia na wesoło, które zapewnią świetny humor
na cały dzień.
7 października
Spotkanie z jeżem pigmejskim
Nasze przedszkole odwiedzi jesienny gość - pigmejski jeż Balbinka. W naturze jeże spędzają większą
część dnia pod osłoną krzewów, trawy, skał, w szczelinach i kryjówkach. Są zwierzątkami
terytorialnymi, przemieszczają się zwykle biegając po ziemi, jednak jeśli zajdzie potrzeba potrafią się
wspinać, a nawet pływać. Balbinka jest bardzo energiczna, dowiemy się co lubi jeść i jak spędzać czas.
Poznamy kilka zasad hodowli domowej jeża, być może wiedza ta otworzy niejednemu
przedszkolakowi możliwość zrealizowania marzenia o posiadaniu własnego Tuptusia.

Przedstawienie teatralne „Pani Jesień dary niesie”
10 października, godz. 11:00
Przedstawione zostaną przygody Świstaka i Pani Jesieni, ukazane zostaną ich codzienne czynności,
porządki w gospodarstwie i przygotowania do zimy. Bohaterów spotka ulewna burza, będą mieli
sposobność pożegnać ptaki odlatujące do ciepłych krajów i przygotować się do zimowego snu.
Interaktywna inscenizacja oprawiona zostanie jesiennymi piosenkami i śpiewem na żywo.

Pasowanie Przedszkolaków
14 października godz. 10:00
To ważny dzień dla każdego, kto rozpoczyna swoją przygodę z przedszkolem. W naszym gronie
uroczyście powitamy wszystkie dzieci, które dołączyły do grup przedszkolnych. Na uroczystość
zapraszamy także rodziców .

Sesja zdjęciowa
18 października
Zaprosimy dzieci na sesję fotograficzną celem przygotowania kalendarzy na przyszły rok.
Dzieci będą fotografowane w całości, prosimy o założenie kolorowych lub pastelowych
ubranek. Poprosimy o unikanie koloru białego. Kalendarze będą dostępne w drugiej połowie
listopada.
Światowy Dzień Mycia Rąk
17 października
„Przedszkolaczek mały, duży wie, do czego mydło służy”. Realizując program warsztatów
higienicznych zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad dbania o nasze zdrowie.
Przypomniane zostaną dzieciom formuły prawidłowego mycia rąk, wyjaśnione zostanie
dlaczego w ogóle należy to robić. Wykonamy też prosty eksperyment wyjaśniający, dlaczego

mydło zmywa brud.
Dzień Ziemniaka, spotkanie „Cudaki Kartoflaki” z udziałem Rodziców
19 października godz. 16:00, grupa 1, 4
21 października godz. 16:00, grupa 2, 3, 5
Serdecznie zapraszamy Rodziców do wspólnej zabawy tworzenia zwierzątek, stworków i innych
cudaków z jesiennych warzyw. W programie także konkursy, zagadki, bajanie i śpiewanie na
kartoflano-ziemniaczaną nutę.

Dzień Biblioteki Szkolnej
24 października
Wybierzmy się do biblioteki szkolnej na spotkanie czytelnicze.
Dzień Kundelka
25 października
Nauczycielki zaproszą wszystkie dzieci do krainy piesków. Przedszkolaki zamienią się w małe
pieski, na które będzie czekać wiele wyzwań. Nie zabraknie zabaw z chustą animacyjną oraz nauki
piosenki ,,Pieski małe dwa”. Podczas tego dnia panie nauczycielki opowiedzą dzieciom, jak ważne
jest dbanie o zwierzątka, które mieszkają w schroniskach. W tym dniu na terenie naszego
przedszkola prowadzona będzie akcja: ,,Pełna miska dla schroniska”, podczas które zbierane będą
podarki dla jednego z warszawskich schronisk.
Kuchcikowo
27 października
Dzieci wraz z nauczycielkami wykonają pyszne ciasto marchewkowe. Doskonały pomysł dla
smakoszy słodkości oraz dzieci, które nie lubią marchewek.

Sprawy organizacyjne
Konsultacje psychologiczne
05, 12, 26 października w godz. 09:00 – 10:00
19 października w godz. 15:00 – 16:00
Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje z panią psycholog. Zainteresowanych rodziców
prosimy o wcześniejsze umówienie godziny spotkania 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

