MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE
„JAGÓDKI”

Miesiąc grudzieo, był dla nas czasem wspaniałej zabawy, wielu ciekawych
doświadczeo, miłych spotkao, ale co najważniejsze oczekiwanie na święta Bożego
Narodzenia i wielu przygotowao z tym związanych.
W pierwszym tygodniu skupiliśmy się na temacie nudy i radzenia sobie z nią. Każdy z
nas miał mnóstwo pomysłów na to jak można spędzid wolny czas. Poznaliśmy nową
piosenkę pt. „Taniec pajacyków”, odzwierciedlaliśmy ruchem jej treśd i sprawiło nam
to wiele radości. Rozwijaliśmy liczenie w zabawach matematycznych z piłkami.
Dodawaliśmy, odejmowaliśmy i przeliczaliśmy kolorowe piłeczki.
Przy opowiadaniu pt. „Lupa”- poznaliśmy ten niezwykły przedmiot. Każdy z nas miał
możliwośd użycia tego przyrządu w celu obserwacji drobnych przedmiotów. Wiemy,
że widad wtedy wszystko w powiększeniu.
W tym tygodniu spotkała nas także bardzo wyczekiwana niespodzianka.
Przemiły i jedyny w swoim rodzaju gośd – Mikołaj z wielkim workiem prezentów.
Każdy z nas otrzymał upominek i zrobił sobie zdjęcie z Mikołajem. My także mieliśmy
niespodziankę dla niego w postaci wierszyka, piosenki i wspólnego taoca, nie
zabrakło także ciasteczek i ciepłego mleka.

Zima zbliżała się do nas wielkimi krokami, każdego dnia bacznie
obserwowaliśmy pogodę za oknem i zmiany zachodzące w przyrodzie. Pamiętaliśmy
też o tym, by ubierad się stosownie do pogody. Wypowiadaliśmy się na temat
ulubionych zabaw na śniegu, sportach zimowych, pamiętając przy tym o

bezpieczeostwie podczas ich wykonywania. Naśladowanie tych czynności w sali
sprawiało nam wiele radości 
Bardzo ciekawą zabawą na śniegu może byd także rozpoznawanie śladów.
Przekonaliśmy się o tym idąc za tropem leśnych zwierzątek. Każdy z nas bardzo
dobrze potrafił rozpoznad i odróżnid ślady pozostawione przez różne zwierzęta.

Kiedy w koocu zawitała do nas Zima my Jagódki, Słoneczka i Smerfiki
przywitaliśmy ją wspaniałym Białym Balem, który przepełniony był taocami,
konkursami, słodkim poczęstunkiem i tym co lubimy najbardziej wspólną zabawą i
radością z niej płynącą. Każdy z nas miał okazję sprawdzenia swojej wiedzy na temat
oznak zimy, bezpiecznej zabawy na śniegu, a także sportów zimowych, których

naśladowanie sprawiło nam wielką radośd. Każdy z nas mógł także wykazad się
swoimi umiejętnościami tanecznymi.

Na zakooczenie balu ogłoszone zostały wyniki świątecznego konkursu pt.
„Najpiękniejszy Wieniec Bożonarodzeniowy”. Gratulujemy zwycięzcom oraz
wszystkim uczestnikom konkursu 

Tradycyjnie jak co roku nasze przedszkole organizowało kiermasz ozdób
bożonarodzeniowych, dzięki wspólnemu wysiłkowi i twórczej pracy powstało w tym
roku bardzo wiele pięknych ozdób .

Gdy nadszedł okres świąteczny, po długich przygotowaniach i próbach
przedstawiliśmy

wspaniałe

występy

jasełkowe

dla naszych miłych

gości.

Zaprezentowaliśmy wierszyki, taoce i piosenki. Wspaniała publicznośd dodała nam
odwagi i wyszło znakomicie. Wzięliśmy udział w słodkim poczęstunku i razem z
rodzicami stworzyliśmy świąteczne kartki. Był to dla nas piękny czas spędzony w
rodzinnej, ciepłej atmosferze 

W grudniu uczestniczyliśmy w koncercie pt. „Muzyczne upominki spod choinki”.

Ostatniego dnia miesiąca, a zarazem roku stworzyliśmy piękne sylwestrowe prace 
Wykorzystaliśmy w nim to co lubimy najbardziej – brokat 

Dziękujemy za wzbogacanie naszej wyobraźni wspaniałymi opowieściami.
Serdecznie zapraszamy kolejnych gości z książką  W tym miesiącu odwiedziła nas
mama Alicji, mama Marysi i mama Bartka.

.

