Z pamiętnika przedszkolaka…
Pierwsze tygodnie listopada rozpoczęliśmy od bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie od
utrwalenia naszych adresów zamieszkania. Wiemy jak ważny jest to, aby go pamiętać,
ponieważ jeśli coś nam się stanie lub się zgubimy każdy dorosły pomoże nam trafić do domu.
Poznaliśmy jakie są rodzaje domów, oraz sprzęty AGD, które każdy z nas ma w swoim
domu. Utrwaliliśmy sobie nasze codzienne obowiązki domowe. Wybraliśmy się na spacer,
aby z bliska przyjrzeć się różnym rodzajom domów.

W listopadzie wybraliśmy się na kolejną wycieczkę. Tym razem wzięliśmy udział w
warsztatach sadzenia roślin „Dzieciaki sadzeniaki” organizowanych przez Leroy Merlin. Na
początku była bardzo ciekawa prezentacja o znaczeniu roślin w życiu człowieka,
przedstawiająca ciekawostki, o roślinach z całego świata oraz pokazująca, jak prawidłowo
sadzić rośliny. Była także lekcja praktyczna - w dziale ogrodniczym, z pomocą
profesjonalnych rekwizytów sadziliśmy kwiaty, które następnie mogliśmy zabrać do domów.

15.11.2016r. kolejny raz odwiedził nas teatr z Krakowa tym razem z przedstawieniem pt:”
Kwiat paproci”. Wspólnie śledziliśmy losy Jacka, który zmienił się pod wypływem bogactwa.
Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i chłopiec zrozumiał, że pieniądze nie są w życiu
najważniejsze.

W kolejnych tygodniach listopada rozmawialiśmy o wodzie w przyrodzie. Z dużym
zainteresowaniem wykonywaliśmy różne doświadczenia, które pozwoliły nam na poznanie
stanów skupienia wody oraz ich właściwości. Poznaliśmy wędrówkę kropelki wody. Z
różnych wielkości kropelek powstały piękne prace plastyczne. Teraz już każdy z nas ma
swojego własnego „Zdrojka” 

W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o zdrowiu. Każdy z nas wie jak ważne jest zdrowie oraz
jak należy o nie dbać. Podczas burzy mózgów tworzyliśmy definicje „zdrowia” i „choroby”.
Zdrową żywnością wykleiliśmy sylwetę Franka. Nasza sala zamieniła się w przychodnię
lekarską. Lekarze różnych specjalizacji przyjmowali i leczyli pacjentów z wszystkimi
możliwymi dolegliwościami. Z cyklu „mali kucharze” tym razem przygotowaliśmy koktajl
bananowy, który był przepyszny i dał nam dużo energii. 

W piątek 25.11.2016r. obchodziliśmy „Dzień Pluszowego Misia” z cyklu zajęcie otwarte dla
rodziców. Zabraliśmy rodziców oraz swoje ulubione miśki do krainy pluszaków. Wszyscy
razem pląsaliśmy i śpiewaliśmy w dyskotekowych rytmach. Rozwiązywaliśmy misiowe
zagadki, przy których nie poradzilibyśmy sobie bez pomocy naszych rodziców. Podczas
zabaw w krainie pluszaków wykonaliśmy piękne obrazy misiów. Zabawa wszystkim sprawiła
ogromną radość. Na pewno powtórzymy ją za rok.

30.11.2016r. w naszym przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera, ponieważ
świętowaliśmy „Andrzejki”. Zabawa przebiegała w atmosferze wróżb i magii.
Wyczytywaliśmy z kart nasza przyszłość, jaki zawód będziemy wykonywać w przyszłości,
oraz wiele innych ciekawych wróżb. 

POCZYTAJ MI, BYM CHCIAŁ CZYTAĆ SAM!
/wydarzenia w ramach projektu/
W listopadzie w świat bajek i baśni zabrali nas mama Kubusia Rojka, z którą wybraliśmy się
w świat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, mama Kamila zabrała nas do świata
Myszki Miki oraz mama Pawła dzięki, której poznaliśmy baśnie Hansa Christiana Andersena.

Wolne chwile wykorzystywaliśmy na naukę poprzez zabawę. Podawanie do stołu, czy pisanie
pierwszych wyrazów na dwustronnej tablicy, to tylko niektóre z naszych wspólnych zabaw.
Jednak największą radość przyniósł nam pierwszy śnieg 

A co dobrego przyniesie grudzień dowiemy się już za kilka dni. 

