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Informacje dla grupy: Muminki
Informacje z grupy Muminki


14 Styczeń 2019


Muminki p.Katarzyna

SZANOWNI RODZICE,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE ,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DN. 31.01.2019. O GODZ. 16.30
W SALI „MUMINKÓW”.

CELEM ZEBRANIA JEST OMÓWIENIE OBSERWACJI ORAZ SPRAW BIEŻĄCYCH GRUPY.

NA ZEBRANIE ZAPRASZAMY BEZ DZIECI 

WYDARZENIA W GRUPIE „MUMINKI”:


8 Styczeń 2019


Muminki p.Justyna

*  18.01.2019 (PIĄTEK) godz. 16.30
Zajęcia plastyczno – techniczne dla dzieci i rodziców, pt.
„MOJA WNUCZKA / MÓJ WNUK” – wspólnie tworzymy prezent dla Babci i Dziadka –

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA  !!!!!!!!

*  05.02.2019 (WTOREK) godz. 12.30
Zabawa Karnawałowa – Bal przebierańców w przedszkolu, pt.
„Między  Nami  Jaskiniowcami”

*  06.02.2019 (ŚRODA) godz. 16.15
Występ dla Babci I Dziadka dzieci z gr. „Muminki”
„Dzień Babci i Dziadka dla przedszkolaka nie lada gratka”





http://przedszkole31.eu/?p=3316
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?author=7
http://przedszkole31.eu/?p=3304
http://przedszkole31.eu/?p=3304
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?author=4
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Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne w styczniu:

Kształtowanie umiejętności planowania.
Usprawnianie aparatu oddechowego
Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do
własnej osoby.
Rozwijanie wyobraźni dzieci.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla
zimy: mróz, śnieg, lód.
Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
Rozwijanie zdolności manualnych.
Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw
konstrukcyjnych.
Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu –hartowanie.
Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).
Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi
rodzinnych.
Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych
zabaw.
Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.



http://przedszkole31.eu/?p=3252
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?author=7


Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru
przeszkód.
Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania
wniosków.
Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami
sportowymi.
Kształtowanie odporności emocjonalnej.
Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania
jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

JASEŁKA
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http://przedszkole31.eu/?p=3238
http://przedszkole31.eu/?p=3238
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?author=7
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Lekcja z projektowania wnętrz z Panią architekt Agnieszką
(mamą Gabrysi z gr.”Smerfów”)
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Cała Polska Czyta Dzieciom
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DRODZY RODZICE,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BOŻONARODZENIOWE JASEŁKA,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  19 GRUDNIA O GODZ. 16.00
ZAPRASZAMY

Świąteczny anioł
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Cała Polska czyta dzieciom
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Zajęcia otwarte „Świąteczny anioł”
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←  Starsze wpisy Nowsze wpisy →

DRODZY RODZICE,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE  PT. „ŚWIĄTECZNY ANIOŁ”,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  13 GRUDNIA (CZWARTEK) O GODZ. 16.3O
W SALI „MUMINKÓW”

ZAPRASZAMY  

Szukaj na stronie

Szukaj …

Najnowsze wpisy

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zamierzenia wychowawczo –
dydaktyczne na miesiąc Listopad

Zaproszenie na „Koncert
Jesienny”

Zamierzenia wychowawczo –
dydaktyczne na miesiąc
PAŹDZIERNIK

Zebranie z rodzicami

Kategorie

Aktualności (12)

Bez kategorii (1)

Gumisie (25)

Krasnoludki (33)

Muminki (38)

Pszczółki (30)

Puchatki (17)

Smerfy (39)
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