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• W tym miesiącu dzieci kontynuowały poznawanie przedstawicieli różnych zawodów.  

Dzieci z grupy „Misie” i „Zajączki” w ramach „Zawodów mojej miejscowości” 

poznały zawody: kucharka, fryzjer, kosmetyczka, weterynarz, aptekarz i kelner.  

Dzieci z grupy „Krasnale” w ramach programu innowacji pedagogicznej „Kim będę 

przedszkolaki poznają zawody” poznały zawody: podróżnika, detektywa policyjnego 

oraz zawody związane z książką (ilustrator, pisarz, wydawca) 

 

• Dzieci z grupy „Jeżyki” wzięły udział  w wirtualnym spacerze organizowanym przez 

Centrum Nauki Kopernik oraz przeprowadziły eksperyment z solą (jak powstają 

kryształki) 

• W ramach edukacji przyrodniczej i matematycznej dzieci z grup: Biedronki i Motylki 

założyły domową hodowle fasoli i cebuli oraz utrwalały wiadomości z zakresu 

liczenia, dodawania i odejmowania w oparciu o filmy edukacyjne dla dzieci 

 

• W ramach programu „Dobrych praktyk” grupa „Muchomorki” opracowała mini 

projekt pt: „Mali odkrywcy- eksperymenty, doświadczenia i obserwacje naukowe 

świata wokół nas”  

 

• Dzieci z grup: Krasnale, Jeżyki, Muchomorki, Biedronki i Motylki wykonały ciekawe 

prace plastyczno-techniczne min: rakiety, gry memory, żabkę i biedronkę z origami. 

Dzieci grup najstarszych po wysłuchaniu matematycznego opowiadania „Bajka o 

kolorowych kredkach” rysowały piórnik oraz jego wyposażenie zgodnie z instrukcją 

zawartą w opowiadaniu 

 



• W ramach programu kółka plastycznego „Kolorowy pajacyk” dzieci z grupy 

„Krasnale” wykonały następujące prace plastyczno-techniczne: Misia Nudzimisia ze 

skarpetek, lornetkę z rolek , telefon z kubeczków.  

 

• Dzieci z grup: Krasnale, Jeżyki, Muchomorki brały udział w następujących 

konkursach:  konkurs literacko-plastyczny „O przygodach Misia Nudzimisia”, 

konkurs na stworzenie pracy sensorycznej "Balon" oraz w konkursie przyrodniczym  

„Mój eksponat” 

 

• W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” dzieci z grupy: „Krasnale” mają 

możliwość uczestniczyć w nagranych przez wychowawcę bajkach do słuchania z 

cyklu: „Bajeczki z przedszkolnej półeczki” 

 

• Dzieci z grupy „Muchomorki” zapoznały się z  audiobookami z cyklu „  Bajki do 

słuchania” na kanale Zespół Teatru Kultureska z Krakowa oraz oglądały bajkę 

terapeutyczną związaną z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii 

 

• W ramach  zajęć muzyczno ruchowych dzieci z grup: Biedronki i Motylki bawiły się 

w:  „Kto jak skacze – Wygibasy z naszej klasy” oraz brały udział w zabawie 

ortofonicznej „Gimnastyka buzi”. 

 

• Dzieci z grup: Misie, Zajączki, Krasnale i Muchomorki kontynuowały uczestnictwo w 

programach: „Czyściochowe przedszkole”, „Zdrowo i sportowo” oraz „Kodowanie na 

dywanie, czyli sposób na nudę”. Dzieci z grupy Biedronki i Motylki w ramach zajęć z 

kodowania opracowały wg. kodu mapę graficzną. 

 

• Dzieci z grupy „Krasnale” uczestniczyły w „Klubie przedszkolnych talentów”, gdzie 

odkrywały swoje talenty i zdobywały medale a dzieci z grupy „Jeżyki” ćwiczyły 

uważność i spokój żabki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


