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•

Dzieci wszystkich grup obchodziły Narodowe Święto Niepodległości Polski.
Przedszkolaki mówiły o symbolach narodowych, słuchały wierszy i legend
związanych z Polską, śpiewały hymn Polski oraz wykonywały prace plastyczne
tematycznie związane z Polską.

•

Wszystkie grupy przedszkolne obchodziły w tym miesiącu Dzień Praw Dziecka
pt: “Mały człowiek, wielka sprawa” podczas którego rozmawialiśmy o Prawach
i Obowiązkach dzieci oraz wykonaliśmy zadania i prace plastyczne utrwalające
nasze wiadomości.

•

Dzieci z każdej grupy uczestniczyły w dniu kolorowej matematyki, na których
poznawały figurę geometryczną- kwadrat, przypominały sobie skojarzenia
dotyczące koloru czerwonego oraz wykonywały zadania z kodowania na
dywanie.

•

W przedszkolu obchodziliśmy również Święto Pluszowego Misia, gdzie
przedszkolaki bawiły się w różne zabawy związane z postacią misia oraz
wykonywały portrety misiów.

•

Dzieci z grup: Zajączki, Krasnale i Misie obchodziły w swoich grupach Dzień
Postaci z Bajek. Rozwiązywały zagadki o postacich z bajek, wykonywały
zadania plastyczne oraz uczestniczyły w zabawach.

•

Dzieci w grupach: Zajączki, Misie, Psczółki obchodziły Dzień Kredki, a grupa
Jeżyki świętowała Dzień Jeża.

•

Dzieci z grup: Krasnale i Jeżyki obchodziły w swoich grupach Andrzejki.

•

Dzieci z grupy Zajączki uczestniczyły w zajęciach z kreatywności ,,Zrobić coś

z niczego,to zadanie dla każdego” Tego dnia dzieci mialy do dyspozycji
kolorową bibułę, kolorowe kartki, plastelinę, klej, nożyczki. Pomysłów na
zabawę było mnóstwo. Powstałymi akcesoriami dzieci bawiły się cały tydzień.
W ramach Ogólnopolskiego Programu “Eko szkoła” ogłoszony został konkurs
plastyczny pt: “Ekologiczny przedszkolak”. Dzieci z grupy Muchomorki
wybrały się na piesza wycieczka do pobliskiego parku, gdzie zapoznały się z
roślinnością oraz zwierzętami występującymi w naszej okolicy.
Dzieci z grupy Krasnale uczestniczyły w zajęciach dotyczących oszczędzania wody,
na których wykonywały eksperymenty dotyczące wody w ramach projektu T@BLIT
czyli innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego.
•

•

Dzieci z grup: Biedronki i Pszczółki uczestniczyły w zabawach muzycznych. W
Biedronkach dzieci bawiły się z wykorzystaniem chusty Klanzy, oraz tworzyły
własne instrumenty perkusyjne, a później na nich grały w rytm muzyki
marszowej. W Pszczółkach dzieci poznawały wiele ciekawych instrumentów
muzycznych takich jak: bębenek, grzechotka,kołatka.

•

Dzieci z grupy Pszczółki uczestniczyły w zajęć “Wspaniała Polska cała”, na
których zapoznały się kulurą i regionem “My górale”.

•

W ramach zajęć ,,Nasi domowi ulubieńcy”- dzieci z grupy Zajączki doskonaliły
analizę i syntezę wyrazów, przeliczanie w dostepnym zakresie, potrafiły nazwać
domowe zwierzęta.

•

Grupa Muchomorki kontynuowała zajęcia z kodowania na dywanie, a grupa
Jeżyki brała udział w wymianie listownej z innym przedszkolem. “Pszczółki”
brały udział w zajęcich “Mali odkrywcy kosmosu”.

•

W grupie Krasnale powstała prezentacja multimedialna z pracami plastycznymi
dzieci oraz prezentacja multimedialna dla rodziców na temat: “Wpływ
środowiska rodzinnego na inicjację czytelniczą dzieci”.

•

Grupa Muchomorki przystąpiła do projektu UNICEF "Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka- Pomoc dla Jemenu” a grupa Krasnale przystąpiła do projektu
T@blit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego.

•

Grupy: Krasnale, Muchomory i Biedronki uczestniczył w wielu konkursach
plastycznych np: “Ekologiczny przedszkolak”, “Korczak i ja”, “Ozdoba
świąteczna”. Biedronki brały udział w: „Mikołajki w świecie bajki”, „Niech żyje
nam górniczy stan”, „Portret”, „Polskie symbole narodowe”, „Jesienne duszki,
leśne skrzaty”, „Mój przyjaciel”, „Kolorowy List do Świętego Mikołaja”.

