Harmonogram wydarzeń przedszkolnych na grudzień 2016 r.

Słoneczne Eksperymenty
2 grudnia 2016 r.
Spotkania realizowane są przez rodziców naszych przedszkolaków dla grup 2 i 4, podczas warsztatów
będziemy wykonywać doświadczenia z powietrzem.
Program profilowy Przyroda i ja: Powietrze
2 grudnia
Będziemy bawić się powietrzem, zastanawiać się co by było, gdyby zabrakło powietrza, czy można je
złapać, co to jest dziura ozonowa lub zanieczyszczenie powietrza? Poznamy ekopojazdy. Wykonamy
doświadczenie sprawdzając, czy wszystkie przedmioty spadają jednakowo?
Powitanie choinki
6 grudnia
Ubieranie choinki to jedna z najnowszych tradycji wigilijnych w Polsce, bo pojawiła się u nas dopiero
na przełomie XVIII i XIX wieku, a przywędrowała z Niemiec. Początkowo dekorowanie choinki przyjęło
się w miastach. Na wsi dominowała ozdoba ludowa zwana „podłaźniczką”, którą była ucięta gałąź
sosny, świerku lub jodły wieszana pod sufitem. Na niej także wieszano dekoracje, które potem
przeniesiono właśnie na choinkę.
Wprowadzając magię świąt wspólnie ubierzemy drzewko choinkowe w ozdobne bombki i oświetlimy
wspaniałym blaskiem lampek tak, by wyglądało jak zaczarowane. Przybliżymy dzieciom tradycje
czytając opowieści świąteczne.
Wizyta Mikołaja
7 grudnia
Zapraszamy dzieci na spotkanie z Mikołajem, który nie tylko przyniesie ze sobą worek pełen
prezentów, ale również przygotuje fantastyczne, zimowe zabawy i konkursy. Będzie dużo śpiewu,
radości i tańca. Podczas spotkania obecny będzie fotograf.
Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia – Talerz przedszkolaka
8 grudnia
Będziemy nabywać umiejętności wskazania, które produkty powinny być spożywane codziennie,
a które sporadycznie. Będziemy wdrażać dzieci do samodzielnego komponowania zdrowych
przekąsek.
Warsztaty logopedyczne
9 grudnia
2 i 3-latki poznawać będą odgłosy zwierząt w zabawach dźwiękonaśladowczych połączonych
z muzyką. Ćwiczenia poszerzać będą słownik bierny i czynny o nazwy zwierzątek. Utrwalać
będziemy czytanie globalne wyrażeń naśladowczych i dopasowywanie ich do obrazków.
Dla 4, 5 i 6-latków prowadzić będziemy ćwiczenia słuchu fonemowego- różnicującego głoski szeregu
syczącego i szumiącego. Utrwalać będziemy ćwiczenia poprawnej artykulacji głosek obu szeregów w
wyrazach. Dodatkowo w grupie 6-latków pracować będziemy nad poprawną artykulacją głosek

szeregu szumiącego w bezpośrednim sąsiedztwie głosek szeregu syczącego.

Festiwal Pierników najeżonych bakaliami – świąteczne spotkania z Rodzicami
Będzie nam miło zobaczyć się z Państwem i razem cieszyć z nadchodzących świąt. Zapraszamy na
spotkania, podczas których dzieci zaprezentują przedstawienia jasełkowo-zimowo-świąteczne.
Harmonogram spotkań:
 9 grudnia godz. 16.00 – grupa Raczków, Rekinów
 12 grudnia godz. 16:00 – grupa Żyraf
 16 grudnia godz. 15.30 – grupa Biedronek, Delfinów

Konkurs Świątecznej Choinki
12-16 grudnia
Wkrótce nadejdzie magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji ogłaszamy konkurs na
najciekawsze drzewko choinkowe wykonane wspólnie z rodzicami, technika wykonania dowolna.
Prace należy dostarczyć najpóźniej 12 grudnia, ogłoszenie konkursu nastąpi 16 grudnia. Po 20 grudnia
prace będzie można zabrać, by zdobiły wnętrze Państwa domów, a ich autorzy będą mogli pochwalić
się drzewkami na forum rodzinnych spotkań świątecznych. Zapraszamy do kreatywnego włączenia się
do naszej akcji.
Kiermasz świąteczny
12-16 grudnia
Wszystkie przedmioty wystawione na kiermaszu zostaną przygotowane przez dzieci. Te rękodzieła są
świetnym pomysłem na prezent lub ozdobę świątecznego stołu. Dochód ze sprzedaży świątecznych
ozdób przeznaczony będzie na cel charytatywny. Kontynuując wątek darów dla uchodźców
chcielibyśmy naszą uwagą w dalszym ciągu objąć dzieci z Syrii, które przebywając w tymczasowych
schronieniach, gdzie brakuje żywności, czystej wody do picia, są stale narażone na utratę zdrowia i
życia. To im na fali świątecznych inicjatyw chcemy pomóc najbardziej.
Koncert świąteczny
16 grudnia godz. 10:00
Atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z pewnością podsyci koncert zorganizowany dla
wszystkich przedszkolaków. Będzie to okazja do poznania kolęd, ich wspólnego śpiewania
i pomuzykowania.
Program profilowy Dzieci takie jak my: Tradycje świąteczne i noworoczne
19-21 grudnia
Poszukamy różnic między Mikołajem polskim, amerykańskim, a finlandzkim. Dowiemy się co to jest
tradycja. Omówimy koncepcję Świąt Bożego Narodzenia.
22 grudnia
Podglądając kulturę chińską, rosyjską i porównując je do naszej tradycji przygotujemy się do
powitania Nowego Roku.
Warsztaty psychologiczne
21 grudnia
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 koordynację wzrokowo – słuchową.
W grupie 5latków warsztaty Sprzeczki i kłótnie – nauka rozwiązywania konfliktów w grupie.
W grupie 6latków –temat „Nie chcą się ze mną bawić” – radzenie sobie z odrzuceniem.

Kuchcikowo
23 grudnia
Poznamy właściwości zbóż, jako głównego źródła energii . Rozwijając kulinarną inwencję twórczą
wykonamy zdrowe potrawy z kaszy jaglanej.

Sprawy organizacyjne
Konsultacje psychologiczne
7 i 14 grudnia w godz. 09:00 – 10:00
21 grudnia 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.
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

