Harmonogram wydarzeń przedszkolnych na listopad 2016 r.

Zbiórka darów dla małych uchodźców z Syrii
do 15 listopada
Jedna z przedszkolnych mam pod koniec listopada udaje się na granicę serbsko-węgierską, do
Suboticy, gdzie znajduje się oficjalny obóz uchodźców, głównie uciekających z bombardowanego
Alepo. Większość rodzin uciekła z Syrii kilka miesięcy temu, w klapkach, t-shirtach, bez żadnego
zaplecza. Pomóżmy zebrać trochę niezbędnych rzeczy do przetrwania zimy, głównie dla dzieci – koce,
śpiwory, ciepłe i przeciwdeszczowe ubrania, zabawki. Okażmy zrozumienie i przekażmy tyle, ile
możemy. Dary zbierać będziemy w Sali Makowej do 15 listopada.
W ramach tych działań naszym przedszkolakom przybliżymy kulturę małych uchodźców zapoznając
ich z syryjską bajką, muzyką, przedstawiając z czego zrodziła się konieczność niesienia pomocy.

Słoneczne Eksperymenty
4 listopada
Spotkania realizowane są przez rodziców naszych przedszkolaków dla grup 2 i 4, podczas
warsztatów będziemy sprawdzać, jak wędrują i przenikają się kolory.
Dzieci takie jak my: Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
7 listopada
Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek (data wybrana na cześć urodzin Walta Disney’a)
przeniesiemy się do krainy utkanej z bajek i baśni. Odkrywać będziemy magię, tajemnicę, humor i
naukę ukrytą w barwnych opowieściach. Zaczerpniemy ze skarbnicy mądrości, która fascynuje małych
i dużych od stuleci. Będzie to także dzień bajkowych przebierańców, zabaw wokół bohaterów bajek,
które znają dzieci na całym świecie.

Ogólnopolski konkurs „Zagrajmy”
do 10 listopada
Grupa Rekinów w oparciu o literaturę dziecięcą wykreuje grę, którą zgłosimy do konkursu.
Dzieci takie jak my: Historia Polski
do 10 listopada
Animowana Historia Polski to krótki film ukazujący historię drogi do wolności naszego państwa. Dzieci
same wybiorą tę część naszej historii, która chciałyby dokładniej poznać. Wspólnie pochylimy się nad
różnicami między krajami, zastanowimy się jak rozpoznawać obecnie polskie symbole na podstawie
rejestracji samochodowych, znaczków pocztowych, słupków biało-czerwonych, tabliczkach na
budynkach, etc.)

Przyroda i ja: Dlaczego Ziemia zachorowała?
14 listopada
Poznamy Misia Przyrodnika, który pomoże nam określić jak wyglądała Ziemia na początku, jak
wyglądały drzewa, kwiaty, jak żyły zwierzęta i jak wyglądała Ziemia później? Zastanowimy się, co było
powodem choroby Ziemi, skąd biorą się śmieci? Dlaczego sprzątanie natury jest ważne, będziemy
zastanawiać się do czego możemy wykorzystać niepotrzebne przedmioty. W ramach tych rozważań
zbierać będziemy nakrętki i makulaturę. Wykonamy także doświadczenie „czyścioch”.

Planetarium
18 listopada
Przedszkole odwiedzi mobilne planetarium, dzieci wybiorą się na seans „Gwiezdne opowieści”, by
z bliska obejrzeć Słońce, Księżyc i planety, poznać piękne gwiazdozbiory i posłuchać związanych z nimi
legend. Przedszkolaki obejrzą deszcz meteorów, a nawet sprawdzą, co jest w środku naszej galaktyki.
Po seansie wezmą udział w warsztatach pt: ”Teleskop bez tajemnic”, dowiedzą się jak on działa i
wykonają proste eksperymenty z soczewkami i pryzmatami, a także wykonają filtr do bezpiecznego
oglądania Słońca.

Dzieci takie jak my: Światowy Dzień Życzliwości
21 listopada
Sens Dnia Życzliwości przedstawiał najpierw znany w naszym kraju film „Podaj dalej”.
Film opowiada historię 12-letniego chłopca, który postanowił zmienić świat, pomagając trzem
przypadkowo spotkanym osobom.
Nasze przedszkolaki zastanowią się nad tym, czym jest życzliwość, dlaczego warto być życzliwym, jak
ją okazywać na co dzień. Będzie to okazja do przypomnienia zasad używania magicznych słów, w czym
pomogą zabawne wierszyki. Dzieci mogą narysować w serduszku swoje dobre uczynki, opowiedzieć
o nich, w ten sposób powstaną piękne plakaty, które będą przypominać nam, jak należy zachowywać
się wobec innych.

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia
22 listopada
Sprawdzimy czym jest hartowanie organizmu, nauczymy się samodzielnego i umiejętnego
wykorzystywania czynności higienicznych (jak wycieranie noska), zastanowimy się dlaczego
dostosowanie ubioru do pogody jest ważne?

Warsztaty psychologiczne
23 listopada
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 propriocepcji.
W grupie 5latków warsztaty „Moje potrzeby”, czyli nauka o mówieniu o tym co czuję, czego
potrzebuję.
W grupie 6latków –temat „Złość, o co tu chodzi?” – radzenie sobie ze złością u siebie i drugiej osoby.

Warsztaty logopedyczne
28 października
Zima tuż tuż-prowadzić będziemy ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny z naciskiem na
ćwiczenia usprawniające mięśnie zwieracza pierścienia gardłowego, usprawnianie słuchu
fonemowego: różnicowanie głosek [k] i [g] w sylabach w nagłosie, rozwijanie słownika biernego
i czynnego (zakres: tematyka zimowo-świąteczna). Dodatkowo w grupach 4, 5, 6-latków
ćwiczenia dzielenia wyrazów na sylaby oraz głoski.

Andrzejkowe wróżby
30 listopada
Nasze babcie nie świętowały Andrzejek wspólnie z dziadkami. Chłopcy i dziewczęta bawili się osobno,
zresztą zabawa ta miała również nieco inny charakter. Mniej w niej było śmiechu i radości, a więcej
skupienia, magii i wiary, że tego dnia przyszłość otwiera swoje tajemnice. Przez lata zwyczaje się
zmieniły, teraz bawimy się wspólnie, wróżąc sobie nawzajem, łącząc te wróżby z konkursami i wesołą
zabawą.

Sprawy organizacyjne
Urodziny dziecka w przedszkolu
W przedszkolu istnieje możliwość zorganizowania imprezy urodzinowej dla dziecka. Taką potrzebę
rodzic zgłasza do wychowawcy najpóźniej na dwa dni przed urodzinami. Przedszkole oferuje zabawy
urodzinowe z chustą klanzy, tort galaretkowo-owocowy, napoje. Rodzic zapewnia: świeczki
urodzinowe, słodki, ale zdrowy poczęstunek typu: chipsy jabłkowe, suszone owoce, etc. Prezentem
dla jubilata jest korona oraz laurka wykonana przez dzieci z grupy.
Konsultacje psychologiczne
9, 23, 30 listopada w godz. 09:00 – 10:00
16 listopada 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.
Spotkania indywidualne z wychowawcami celem omówienia wyników I obserwacji:
Rekiny 21 listopada godz. 16:00-18:00 i 23 listopada 16:00-18:00
Delfiny 22 listopada godz. 16:30-18:00 i 23 listopada 15:00-18:00
Raczki 24 listopada godz. 16:00-18:00
Żyrafy 24 listopada Godz.8:00-9:00 i 25 listopada 18:00-19:00
Biedronki 28 listopada godz. 15:30-17:00 i 30 listopada godz. 16:00-18:00.
Mamy nadzieję, że zaplanowane atrakcje przyniosą Państwa dzieciom wiele miłych wrażeń oraz
korzyści edukacyjnych.
Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Janik
dyrektor przedszkola

