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•

Wszystkie dzieci w przedszkolu obchodziły w tym miesiącu "Dzień górnika".
Przedszkolaki poznawały trudy zawodu górnika, narzędzia, którymi posługuje
się on w swojej pracy oraz omawiały z czego składa się strój górniczny. Dzieci
śpiewały piosenki o pracy w kopalni oraz wykonywały prace plastyczne.

•

Z niecierpliwości wszystkie dzieci wyczekiwały wizyty Mikołaja w
przedszkolu. Św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami odwiedził każdą grupę w
przedszkolu oraz podarował dzieciom prezenty. Dzieci w podziękowaniu za
piękne prezenty śpiewały Mikołajowi piosenki.

•

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia dzieci wraz z Paniami ze
wszystkich grup przedszkolnych wykonały ozdoby i dekoracje świąteczne do
swoich sal.

•

W ramach podtrzymywania tradycji bożonarodzeniowych dzieci w każdej
grupie przedszkolnej uczestniczyły w spotkaniu przy wigilijnym stole. Dzieci
przy pięknie udekorowanych stołach świątecznych śpiewały kolędy i pastorałki,
składały sobie życzenia oraz zjadły wspólnie wigilijny obiad.

•

Każda grupa przedszkolna przekazała w tym roku Rodzicom świąteczne
życzenia w formie nagranego filmu, na którym znalazły się: śpiewane przez
dzieci kolędy i pastorałki oraz wiersze o tematyce świątecznej.

•

Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych. W grupie Jeżyki
dzieci brały udział w konkursach: " Strój Regionalny”, "Anioły i Aniołeczki"
"Moja wymażona choinka". Grupa Muchomorki brała udział w konkursach:

“Strój regionalny” oraz “W krainie bajek i baśni”. W grupie Krasnale dzieci
wzięły udział w następujących konkursach: Ogólnopolski Konkurs plastyczny
"Świąteczna kartka bożonarodzeniowa" oraz Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym "Kartka świąteczna". Grupa Biedronki przygotowała prezenty i
niespodzianki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w
Chorzowie oraz podsumowała konkurs skierowany do opiekunów dzieci
naszego Przedszkola i Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach.
•

Grupa “Pszczółki” zapoznała się z zawodem listonosza w ramach projektu
"Zawody w mojej okolicy" oraz uczestniczyła w zabawach ruchowych w
ramach koła zainteresowań "Mali dokrywcy kosmosu".

•

Dzieci z grupy “Muchomorki” wzięły udział w spotkaniu świątecznym
organizowanym przez świetlicę szkolną. Oglądały prezentację multimedialną
pod hasłem "Swięta tuż, tuż".

•

Dzieci z grupy Zajączki zapoznały się na zajęciach z takimi wartościami jak
cierpliwość i dobroć. Poznawały sytuacje, w których wymagana jest
cierpliwość i dobroć jako wartość niosącą szczęście innym, kształtowaliśmy
postawy życzliwości. Dzieci kodowały również na dywanie “Mikołajowe
prezenty”

•

Dzieci z grup: Biedronki, Misie i Krasnale uczestniczyły w obchodach Dnia
Zimy. W tym dniu rozmawialiśmy o zimie i jej urokach. Bawiliśmy się w
zabawy o tematyce zimowej.

•

W grupach: Biedronki i Krasnale na stronie internetowej przedszkola w
zakładce “Nasze prace” zamieszczone zostały prace plastyczne dzieci
wykonane min.: na konkursy ogólnopolskie i regionalne oraz prace kółka
plastycznego “Kolorowy pajacyk”.

•

Dzieci z grupy Muchomorki zdobyły certyfikat za udział w programie
edukacyjnym "Szkolne przygody gangu fajniaków”

•

Na stronie internetowej przedszkola w ramach cyklu “Książeczki z półeczki”
zamieszczone zostały nagrania bajek i baśni o tematyce świątecznej i zimowej
nauczycielek z grup: Krasnale i Biedronki.

