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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

W I semestrze roku szk. 2020/2021 Grupa II brała czynny udział w ogólnopolskiej akcji

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. 

Wydarzenie to ma na celu promowanie czytelnictwa u najmłodszych dzieci, ale także

poznawanie ciekawej tematyki z Misiami: Brunem i Tosią.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania

się i aktywności fizycznej czy rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, to tylko niektóre z

obszarów jakie były poruszane podczas realizacji poszczególnych modułów.

Moduły  jakie  zostały  zrealizowane  to:  „Mały  Miś  w  świecie  emocji”,  „Dbamy

o zdrowie z Małym Misiem”, „Zmisiowany eko-kalendarz”. Wspólnie z dziećmi czytaliśmy

wybraną  literaturę,  słuchaliśmy  piosenek,  tworzyliśmy  prace  plastyczne,  uczyliśmy  się

nowych rzeczy poprzez zabawę.

Z małym Misiem bardzo aktywnie spędziliśmy ten czas 

Opracowanie: Małgorzata Kamińska

TO MIKOŁAJ, TO MIKOŁAJ ŚWIĘTY!
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W roku szkolnym 2020/2021 grupa  pierwsza bierze czynny udział  w ogólnopolskim

projekcie edukacyjnym pt.:  „Czyściochowe przedszkole”. W I semestrze dzieci miały kilka

zajęć z zakresu dbania o higienę rąk. Skoncentrowaliśmy się na tym temacie, ze względu na

panujący  reżim  sanitarny  związany z  COVID-19.  Dzieci  dowiedziały  się  wiele  na  temat

wirusów i jak sobie z nimi radzić. Zaprezentowane zostały różne rodzaje mydeł i płynów/żeli

do mycia rąk. Dzieci poznały prawidłową technikę mycia rąk, która jest często ćwiczona w

celu utrwalenia prawidłowych nawyków higienicznych.

Grupa  stworzyła  wspólny plakat,  który  weźmie  udział  w konkursie  organizowanym

przez firmę Rossmann

pod  koniec tego  roku

szkolnego.

Opracowanie: Anna Zielińska

„MATEMATYKA DLA SMYKA”
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W naszym przedszkolu matematyczna sfera pojęciowa dziecka odgrywa znaczącą rolę.
Zajęcia prowadzone są metodą ,, Dziecięcej matematyki”  E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, która
przygotowuje  dzieci  do  posługiwania  się  pewnymi  pojęciami  matematycznymi,  do
zrozumienia których dochodzą poprzez samodzielne działanie.

Dzieci  trzyletnie  nabywają  w  przedszkolu  umiejętność  posługiwania  się  określeniami
położenia przedmiotów w przestrzeni , kierunku (w przód, w tył, do góry, w dół), przyswajają
określenia  czasu  (długo-krótko),  podejmują  próby  klasyfikowania  przedmiotów   oraz
gromadzą  przedmioty  mające  wybraną  wspólną  cechę  (wielkość,  kształt,  kolor,
przeznaczenie), porównują liczebność zbiorów (dużo - mało, tyle samo), oraz posługują się
liczebnikami: jeden i dwa .

Dzieci  czteroletnie  rozróżniają,  porównują  i  nazywają  położenie  przedmiotów  w
przestrzeni,  kierunek  i  długość,  przyswajają  określenia  czasu,  klasyfikują  przedmioty,
porównują liczebność (równo, mniej, więcej), posługują się liczebnikami głównymi (jeden,
dwa, trzy, cztery).

Dzieci  pięcioletnie  coraz  dokładniej  rozróżniają,  porównują  i  nazywają  położenie
przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do siebie (na prawo, na lewo, naprzeciw), kierunek
(w prawo, w lewo), długość mierzoną miarą dowolnie obraną,   nazywają dni tygodnia oraz
pory  roku,  klasyfikują  przedmioty  ,  porównują  dwa  zbiory  różnych  przedmiotów  przez
łączenie  w pary  po  jednym  elemencie  z  każdego  zbioru  (zbiory  równoliczne  i  nie
równoliczne), liczą elementy zbioru do 10 oraz posługują się liczebnikami porządkowymi.
Ostatnim  etapem  jest  praktyczne  zaznajomienie  z dodawaniem  liczb  oraz  działaniem
odwrotnym – odejmowaniem.

W  zdobywaniu  doświadczeń  matematycznych  ogromne  znaczenie  ma  trening  oraz
wykorzystanie  każdej  życiowej  sytuacji  do  wzbogacania  liczby  doświadczeń
matematycznych. 

Opracowanie:  Anna Stankiewicz

SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

W  grudniu  nasze  przedszkole  odwiedził  Pan  Strażnik  Miejski,  który  z wielką

przyjemnością  i  zaangażowaniem  opowiedział  o  swojej  pracy.  Pokazał  dzieciom  wiele

ciekawych atrybutów pracy Strażnika Miejskiego. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć  jak
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wygląda mundur, lizak, kajdanki. Jednak głównym celem spotkania było utrwalenie wiedzy

wśród przedszkolaków na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

- na ulicy,

- w przedszkolu, w domu, na placu zabaw,

- bezpiecznego zachowania w sytuacji kontaktu z obcą osobą,

- bezpiecznego zachowania w sytuacji kontaktu z nieznanym zwierzątkiem, np. „złym” psem.

Dzieci  wypowiadały  się  na  temat  wyżej  wymienionych  sytuacji  na  podstawie

obrazków oraz  posiadanej  wiedzy.  Dodatkowo przypomniały sobie  bezpieczną  pozycję  w

sytuacji kontaktu z nieznanym psem.

Spotkanie  odbyło  się  w miłej  atmosferze  z  aktywnym  udziałem dzieci.  Na koniec

Przedszkolaki  podziękowały  Panu  Strażnikowi  za  wizytę,  w nagrodę  dostały  od  naszego

gościa kolorowanki utrwalające wiadomości z przeprowadzonej prelekcji.

Opracowanie: Agnieszka Ożarek

JESIEŃ W GRUPIE III

We wrześniu i  październiku w grupie  III  zagościł  prawdziwie jesienny klimat.  Zajęcia

toczyły się wokół poznawania owoców z sadu. Pierwsze skrzypce grały oczywiście jabłuszka.

Miały one swoje święto 28 września i z tej okazji dzieci wykonały prace plastyczną „Kompot

z  jabłek”  metodą  stemplowania.  Największą  jednak  atrakcją  okazało  się  wspólne

przygotowywanie soku owocowego. Dzieci samodzielnie wybierały owoce, umieszczały je w
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sokowirówce i  cierpliwie  czekały na  swój  soczek.  Radość  była  wielka!  Wszystkie  dzieci

wypiły całą zawartość swojej szklaneczki i prosiły o dokładkę! 😊 

No cóż… Warzywa i owoce wielkie mają moce, co widać na poniższych fotografiach:

    

Opracowanie: Joanna Ćwiąkała
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