LUTY
 W tym miesiącu dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych obchodziły Dzień
Bezpiecznego Internetu. Dzieci oglądały film edukacyjny, rozmawaiały o
bepieczeństwie w sieci, wykonywały pod kierunkiem swoich Pań plakaty konkursowe
związane z bezpiecznym korzystaniem z komputera i internetu.
 Wszystkie grupy obchodziły także w Dzień Kota. Dzieci poznały koty te znane oraz
mniej znane. Dowiedziały się różnych ciekawostek na temat pielęgnacji oraz zwyczajów
kota. Bawiły się w różne zabawy ruchowe tematycznie powiązane z kotami oraz
wykonywały prace plastyczne o kotach.
 Dzieci w tym miesiącu obchodziły w swoich grupach Walentynki. Dzieci rozmawiały na
temat zwyczaju walentynkowego, rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w zabawach
ruchowych oraz wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne z serduszkami.
 Przedszkolaki uczestniczyły w cyklu zajęć pt: "Matematyka kolorowego dnia" Tym
razem dzieci na zajęciach poznawały cykliczną organizację dnia przyporządkowana
kolorami i figurami geometrycznymi w nawiązaniu do pór roku: zima - biały - koło.
 W ramach programu innowacji pedagpgicznej pt: "Przedszkolaki to kreatywne
dzieciaki" w grupie Krasnale ogłoszony zosatał konkurs mateamtyczno-plastyczny pt:
"Magiczna kraina figur geometrycznych".

 Dzieci z grupy Muchomorki przystąpiły do programów edukacyjnych: "Słoneczna
Brygada" oraz do VII edycji programu "Uczymy Dzieci Programować"
 W ramach edukacji o zawodach dzieci z grupy Zajączki i Misie obchodziły Dzień
Listonosza i poznały charakter pracy listonosza, a dzieci z grupy: Pszczółki zapoznały
się z zawodem fryzjera w ramach projektu "Zawody w mojej okolicy".
 Dzieci z grupy Biedronki poznawały instrumenty strunowe z Afryki – Adungu i Kora.
Miały możliwość wysłuchania utworów o rytmie afrykańskim oraz podejmować
samodzielnie granie na tych ciekawych i niespotykanych instrumentach.
 Dzieci z grup: Krasnale i Pszczółki uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej oraz brały udział w zajęciach z kodowaniem z użyciem mat do
kodowania.
 Przedszkolaki z grup: Zajączki, Krasnale i Misie uczestniczyły o obchodach Dnia
Dinozaura, na których dzieci wzbogacały swoje wiadomości z zakresu prehistorii.
 W ramach współpracy eTwining, wraz z dziećmi z grupy Biedronki podjęte zostały
działania promujące naszą placówkę na arenie międzynarodowej. Prace plastyczne
związane z innowacją pedagogiczną dotyczącą postaci Janusz Korczaka zostały
udostępnione społeczności e Twining.
 Dzieci z grupy Muchomorki uczestniczyły w przedstawieniu przygotowanym przez klasę
3 SP12 pt. "Jak dbać o zdrowie?" oraz kontynuują zajęcia z cyklu: "Zdrowo jem,
więcej jem" - przystąpienie do wiosenno - letniej edycji programu prozdrowotnego pod
honorowym patronatem A. Kornhauser - Dudy
 W grupie Zajączki dzieci zapoznaly się z tworczoscia Fryderyka Chopina a w grupie
Pszczółki dzieci uczestniczyły w zajęciach pt: „Muzyczne poranki” – uwrażliwiające na
piękno muzyki klasycznej. Dzieci poznały także francuski taniec ludowy "Kaczuchy".
Dzieci z grupy Misie obchodziły Dzień kolorów.
 W grupie Krasnale na stronie internetowej przedszkola w zakładce “Nasze prace”
zamieszczone zostały zimowe prace plastyczne dzieci
 Na stronie internetowej przedszkola w ramach cyklu “Książeczki z półeczki” grupa
Krasnale zamieściła nagrania bajek i baśni w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
 Grupa Krasnale i Jeżyki otrzymała również podziękowanie zamieszczone na stronie
internetowej przedszkola za życzenia i kartki wykonane na Dzień Babci i Dziadka dla
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" w Bytomiu.

