
 

STYCZEŃ  2020 

 

• W dniu 7 stycznia br. odbyła się w naszym przedszkolu prelekcja dla rodziców pt. 

„Wychowuję miłością – wychowanie oraz pozytywna dyscyplina” z udziałem 

specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 oraz psychologa 

przedszkolnego. 

 

• Na początku stycznia odbył się  w przedszkolu bal karnawałowy. W tym dniu 

wszystkie dzieci przyszły do przedszkola przebrane w różne postacie z bajek ale nie 

tylko…. Bal karnawałowy prowadził Pan wodzirej przebrany za Kapitana Cooka, 

który puszczał nam bańki mydlane. Wszystkie dzieci bawiły się w rytmie znanych 

piosenek, tańczyły, śpiewały, pokonywały tor przeszkód.   

 

 

• W naszym przedszkolu odbyło się również kolędowanie z udziałem Rodziców dla 

wszystkich dzieci. Przy akompaniamencie – skrzypiec, fortepianu, harfy, bębenków i 

dzwonków, na których grali nam Rodzice śpiewaliśmy kolędy oraz świąteczne 

piosenki. Na zakończenie kolędę wszystkim dzieciom zaśpiewały ich Panie. 

 

• W czasie ferii zimowych w naszym przedszkolu odbyło się dla wszystkich dzieci 

przedstawienie pt: „Bałwan dla Wojtusia” oraz przedstawienie  „Na Zosi kłopoty” w 

wykonaniu nauczycielek z grup: Biedronki i Jeżyki. 

 

• Dzieci z grupy „Krasnale” uczestniczyły dwukrotnie w zajęciach z kodowania na 

dywanie, na które zaproszenie przyjęła mama Szymona. Dzieci poznały zasady 

kodowania, dzięki specjalnym matom do kodowania, kolorowym kubeczkom i dużym 

kostkom do gry. Dzieci poznały także robota Ozobota, dla którego rysowaliśmy 

specjalną trasę, po której robot poruszał się zmieniając kolory.  

 



• Dzieci z grupy „Muchomorki” odwiedził policjant, który opowiadał dzieciom o 

zasadach bezpieczeństwa. 

 

 

• W grupie Biedronki odbył się dzień kodowania oraz dzień dawnych zabaw. 

Odpowiadały też na pytanie „Jak powstają płatki śniegu? – metodą projektu 

 

• Dzieci z grupy „Krasnale” w ramach realizacji programu innowacji pedagogicznej 

„Kim chcę zostać? – przedszkolaki poznają zawody” wybrały się do pobliskiej 

restauracji „Uciecha”, gdzie poznały pracę kelnera. Dzieci poznały zasady zachowania 

w restauracji, dowiedziały się co to jest menu i co robi kelner.  

 

• Grupa „Muchomorki” wybrała się również do biblioteki osiedlowej na zajęcia z 

tematyki kodowania. 

 

• Dzieci z grupy Biedronki kontynuowały projekt „Zielona Biedronka” 

 

• W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w tym miesiącu grupa Krasnale gościła 

u siebie mamę Emilii. Mama przyniosła dla nas dwie książki o przygodach myszki 

„Tupcio Chrupcio”. Wszystkie dzieci z dużym zainteresowaniem śledziły przygody 

bohaterów.  


