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Październik 2020
Za nami kolejny miesiąc zabaw, zajęć i
przygód!
Z każdym dniem przedszkolaki uczą się
coraz więcej. Starszaki poznają literki,
ćwiczą pamięć i koncentrację, liczą i
dzielnie pracują w książkach. Wszystko po
to, by jak najlepiej przygotować się do
pójścia do szkoły:)
Maluszki z grupy „Skrzaty” uczą się zasad
panujących w grupie, współpracy z
innymi, pewności siebie i wiary w swoje
możliwości. Nie zapominamy również o
zajęciach edukacyjnych podczas których
poznajemy otaczający nas świat,
ćwiczymy, tańczymy, śpiewamy, uczymy
się wierszyków, wyliczanek, zabaw.

Nasze Przedszkolaki to bardzo zdolne i
ciekawe świata dzieci więc, staramy się
stworzyć im warunki rozwijające ich
zainteresowania i zdolności.
Dlatego właśnie rozpoczęliśmy realizację
projektu „ Magiczna moc bajek”.
W tym miesiącu w ramach projektu dzieci:
Stworzyły kącik czytelniczy, tablicę
informacyjną oraz swoją pacynkę-Pana
Klauna.

Dzieci wysłały też laurkę z życzeniami z
okazji Dnia Osób Starszych do
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Lipsku,

Obejrzały teatrzyk pt. "Brat i siostra-bajka o pomaganiu innym i szacunku dla
starszych", do którego same przygotowały
pacynki.

oraz zapoznały się z postacią Misia
Uszatka.

Podczas zajęć dzieci poznały wygląd
drzew iglastych i liściastych, obejrzały
prezentację dotyczącą drzew i
odpowiedniego zachowania w lesie.

Dzieci miały tego dnia okazję wybrać się
do „Przedszkolnego kina” i poczuć się jak
widzowie podczas prawdziwego seansu.

W ramach zajęć z projektu „Zdrowy
Przedszkolak” obchodziliśmy Światowy
Dzień Drzewa.

Odpowiadały też na zagadki dotyczące
tego, co nam dają drzewa i czy są ważne w
naszym życiu, a na końcu same zasadziły
swoją jabłoń.

Doglądamy nasze drzewko podczas
spacerów i wyjść na plac zabaw.
Pamiętamy aby w razie potrzeby je
podlewać i pielęgnować.

W ramach projektu dzieci uczestniczą też
w zajęciach sportowych „Gimnastyka dla
smyka”. Na tym spotkaniu zapoznały się
ze sprzętem sportowym oraz brały udział
w zajęciach na Sali gimnastycznej.

Dzieciom bardzo spodobały się gry i
zabawy z wykorzystaniem sprzętów
gimnastycznych z także tory przeszkód i
wyścigi w rzędach.

Październikowe wydarzenia :





12 Października obchodziliśmy
Dzień Drzewa.
14 Października obchodziliśmy
Dzień Edukacji Narodowej.
16- 20 października był tygodniem
bajek terapeutycznych.
26 października w Lipskim
Centrum Kultury odbył się konkurs
pt. „Mój pierwszy konkurs
recytatorski”. Podczas konkursu
grupę „Skrzaty” reprezentowała Iga
Krupa, zaś zerówkę Julia Kwiecień.
Serdecznie gratulujemy pięknych
występów oraz odwagi . Jesteśmy z
was bardzo dumne!:)

Kącik dla Rodziców
„Pobawmy się razem z mamą i tatą”
„ Kolorowe pieczątki”
Do ich wykonania będą potrzebne farby
plakatowe, liście oraz kartki. Liść
pokrywamy farbą i odbijamy na papierze.
Na jednej kartce można odbić kilka liści,
dzięki temu utworzy się ciekawa
kompozycja. Wykonanymi pracami można
ozdobić dom. W pokojach będzie bardziej
kolorowo, a dzieci ucieszą się, że ich
dzieła zostały docenione.
„Kręgle”
Jeśli tylko mamy kilka zużytych butelek o
pojemności 1,5 litra, to warto napełnić je
wodą, np. deszczówką, dodać kilka kropel
farb plakatowych albo soku z buraka i już
gotowe kręgle do gry na świeżym
powietrzu. Konieczna jest oczywiście
jeszcze piłka. Takie kręgle mogą przetrwać
kilka miesięcy i być wykorzystane
wielokrotnie. Świetna zabawa dla
dorosłych i dzieci gwarantowana.
Zachęcamy również rodziców do
przyłączenia się do programu „Magiczna
moc bajek” i czytania dzieciom przez kilka
minut przed snem. W tym miesiącu
proponowaną bajką jest „Dzień czekolady”
oraz „Kubuś Puchatek”.

