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Hymn Polski i Katechizm Polskiego Dziecka
4 Listopad 2018

Krasnoludki

p.Alina

Każdy młody Polak powinien znać

Listopad – zadania wychowawczo – dydaktyczne
4 Listopad 2018

Krasnoludki

p.Alina

Najważniejszy temat w tym miesiącu to 100-na rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. Ważna data i bardzo dobra okazja by przybliżyć dzieciom tematykę
patriotyzmu – symbole i barwy narodowe, hymn Polski, wiersz „Kto Ty jesteś”,
postać Józefa Piłsudskiego, wykonamy kilka prac plastycznych podczas omawiania
tematu. Weźmiemy też udział w biciu rekordu w śpiewaniu hymnu. Nie zapomnimy

też o Światowym Dniu Pluszowego Misia oraz o Dniu Praw Dziecka i Andrzejkach.
Będzie to miesiąc pełen atrakcji, zabaw i wielu atrakcji. Listopad jako bardzo
charakterystyczny, deszczowy miesiąc skłoni nas też do poznania jego specyfiki
swojej aury. Zajmiemy się troszkę zjawiskami atmosferycznymi. Tematyka posłuży
mam do zabaw matematycznych, plastycznych, do doświadczeń i zabaw z muzyką.
Miesiąc pełen cudów. Porozmawiamy o prawach i obowiązkach dziecka, poznamy
historię Pluszowego Misia a miesiąc pożegnamy zabawą Andrzejkową … ale w nieco
inny sposób.
Życzymy wszystkim udanego miesiąca.

Moja mała ojczyzna – konkurs
4 Listopad 2018

Krasnoludki

p.Alina

Julia wzięła udział w wewnątrzprzedszkolonym konkursie plastycznym
pt. „Moja mała ojczyzna”.
Gratulujemy

Nasze zabawy w ogrodzie
4 Listopad 2018

Krasnoludki

p.Alina

Piękna październikowa rozpieszcza nas cudownie wiec trzeba brać każdy słoneczny
dzień. Przedszkolaki już znają teren ogrodu, przestrzegają umów i zasad
bezpiecznej zabawy w ogrodzie i na sprzętach ogrodowych więc spokojnie możemy
maszerować do zabaw na świeżym powietrzu.

Dzień Ziemniaka
4 Listopad 2018

Krasnoludki

p.Alina

W naszym przedszkolu wielkie zamieszanie bo Dzień Ziemniaka obchodzimy.
Wszyscy w kolor ziemniaka się ubieramy i z ziemniakami przybywamy. Tego dnia
zabawy będzie co nie miara …. oj wesoła to będzie ziemniaczana zabawa

Pasowanie na Przedszkolaka
4 Listopad 2018

Krasnoludki

p.Alina

Na początki miesiąca 10 października nasze Krasnoludki zostały oficjalnie pasowane
na przedszkolaka. Nie był to łatwy dzień… pomimo przygotowań i prób, zabaw z
piosenkami i powtarzaniem wierszyka, pojawił się płacz i trema. Ale nic się przecież
nie stało to był pierwszy występ maluszków przed publicznością… i to taką
najważniejszą, bo przed rodzicami. To był piękny dzień i wszystkie przedszkolaki z
grupy Krasnoludki od tego dnia mogą się nazywać prawdziwymi przedszkolakami.

Kolczasty jeż – piosenka na październik
4 Listopad 2018

Krasnoludki

A w ogrodzie jeżyk śpi.
Zbudź się, jeżu, zbudź.
Lecz nie podam ręki ci,
bo mnie będziesz kłuć.
Chociaż na grzbiecie
jeżyk kolce ma,
to każde z dzieci
lubi go jak ja.
Mój jeżyku, odwiedź nas,
do przedszkola spiesz.
Był już kotek gościem raz,
może być i jeż.
Chociaż na grzbiecie…

p.Alina

Październik – zadania wychowawczo – dydaktyczne
4 Listopad 2018

Krasnoludki

p.Alina

W tym miesiącu przyświecać nam będzie uświadomienie konieczności
przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim,
oraz poznanie zasad ruchu drogowego a przy okazji poszerzenie zasobu słownictwa
i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego. Podczas różnego rodzaju zabaw i zadań
skupimy się nad doskonaleniem analizatora słuchowego, wyodrębnianiem,
rozróżnianiem i nazywaniem dźwięków z otoczenia. Jesień i październikowa aura
do świetny czas na dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu
naturalnym, zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców
parkowych i leśnych, dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści,
rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania. Poszerzanie wiedzy z
dziedziny przyrody w czasie jesieni nie sprawi na większego problemu ale ponadto
pozwoli nam na rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac
plastycznych i kształtowanie intuicji matematycznych podczas wielu zabaw z
materiałem naturalnym – wyczulenie na regularności
w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów. Jesień to dobry
czas na prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni,
wczesny zmrok, szarówka. Bliżej poznamy wybranych mieszkańców lasu i ich
jesienne zwyczaje. Przy tej okazji będziemy mogli kształtować koordynację
wzrokowo-ruchowej i doskonalić sprawność manualną. Jesień to fantastyczny czas
na rozbudzanie poczucia estetyki.
Nie możemy jednak zapomnieć o uroczystości pasowania na przedszkolaka, która
odbędzie się 10.10.2018 w Sali Krasnoludków a dnia 18.10.2018 w naszym
przedszkolu będziemy obchodzić uroczyście Dzień Ziemniaka.

Nasza owocowa sałatka
4 Listopad 2018
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p.Alina

Krasnoludki po cyklu tematów o owocach miały okazję posmakować tego ogromu
słodkości i witamin. Oczywiście wszystkie owoce przyniosły dzieci. Wcześniej umyte
przygotowane, zostały pokrojone na małe kawałeczki i każde dziecko w swojej
miseczce miało cudowną, kolorową sałatkę owocową
mmmmm pyszności

Zebranie z rodzicami
4 Listopad 2018
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Drodzy Rodzice
Serdecznie zapraszam na pierwsze nasze spotkanie dnia 13.09.2018 o godzinie
17.00
Zapraszam
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Szukaj na stronie
Szukaj …

Najnowsze wpisy
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