WRZESIEŃ 2020

•

W tym miesiącu dzieci ze wszystkich grupy przedszkolnych poznawały nowe
zasady zachowania w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19.
Przedszkolaki przypominały sobie także zasady i normy postępowania w
przedszkolu oraz opracowywały kontrakty grupowe.

•

,,Kąciki jesienne i kąciki zainteresowań” - w miesiącu wrześniu
rozpoczynającym nowy rok szkolny 2020/2021 dzieci ze wszystkich grup wraz
z nauczycielami zorganizowały w swoich salach kąciki zainteresowań.W
kącikach jesiennych przedszkolaki będą gromadzić dary jesieni tj. kasztany,
żołędzie, jarzębinę, liście, dynie, wrzosy. Swoje skarby jesienne dzieci
znajdowały na spacerach w Dolinie Trzech Stawów i okolicy przedszkola.

•

,,Cała Polska Czyta Dzieciom” - w ramach akcji CPCD nauczyciele
wszystkich grupy regularnie czytają dzieciom książki i opowiadania z kanonu
literatury dziecięcej. W grupie “Krasnale” i "Misie" dzieci obchodziły Dzień
Głośnego Czytania (29 wrzesień). Dzieci z grupy Krasnale rozmawiały o tym
co lubi, a czego nie lubi książka? Oraz mówiły o swoich ulubionych książkach.
Dzieci z grupy Biedronki przedstawiły znane i lubiane bajki za pomocą
kukiełek: Trzy świnki, Czerwony Kapturek

•

,,Dzień Przedszkolaka” - 20 września we wszystkich grupach dzieci
świętowały "Dzień Przedszkolaka” pod hasłem: "Ziemia to nasz ukochany dom"
. Tym razem przedszkolaki przypominały sobie informacje związane z ekologią
i segregacją śmieci. Czytaliśmy i oglądaliśmy bajki edukacyjne,
rozwiązywaliśmy różne zadania, były zabawy i rysowanie.

•

W grupach: Jeżyki, Krasnale i Misie obchodzony był Dzień Chłopaka w
ramach, którego dziewczynki składały chłopcom życzenia oraz wspólnie
wykonywali dla siebie rysunki. Grupa Muchomorki, Biedronki i Jeżyki
obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki.

•

Dzieci z grupy Muchomorki przystąpiły do programu prozdrowotnego
"Zdrowo jem, więcej jem" pod honorowym patronatem A. Kornhauser - Dudy
oraz wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "EKO SZKOŁA"

•

W ramach projektu "Zawody w mojej miejscowości" dzieci z grup:
Zajączki i Pszczółki poznały zawód strażaka, policjanta, kucharza oraz
lekarza

•

Dzieci z grupy: Pszczółki uczestnictwo w zajęciach plastycznych "Mali
odkrywcy kosmosu"- oraz zajęciach rozwijających koordynacje wzrokowo
- ruchową.

•

Dzieci z grup: Pszczółki, Zajączki, Krasnale wybrały się w ramach zajęć
dotyczących bezpieczeństwa na drodze na najbliższe skrzyżowanie. Dzieci
z grupy: "Biedronki" brały udział w cyklu zajęć z zakresu bezpiecznego
poruszania się po ulicy.

•

Dzieci z grupy Krasnale poznały zawody związane z bezpieczeństwem:
strażak, policjant, pilot, nauczyciel, lekarz. Dzieci z grupy "Biedronki"
poznały zawód policjanta.

•

Dzieci z grupy Biedronki „Śpiewały wzory” – przy akompaniamencie
piosenki oraz uczestniczyły w zabawach relaksacyjnych oraz w zabawach z
ciastoliną.

