MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE „POZIOMKI”
W PRZEDSZKOLU „OMNIBUSEK” W REDZIE

Grudzień
to
zawsze
miesiąc obfitujący w wiele
ciekawych wydarzeń w naszym
przedszkolu. My rozpoczęliśmy
go
od
intensywnych
przygotowań na
spotkanie z
bardzo długo wyczekiwanym
gościem. Wspólnie ustroiliśmy
naszą
grupową
choinkę,
nauczyliśmy się piosenki oraz
tańca.
6. grudnia nasza sala zmieniła
wygląd na bardzo świąteczny. A
potem ….czekaliśmy ….
Czekaliśmy ….Sprawdzaliśmy czy
widać go już przez okno …. I
czekaliśmy …. Aż w końcu
przybył! Dzwonkiem oznajmił że
już wchodzi….
„Mikołaj!!” – krzyknęliśmy
chórem. A potem już była
wspólna zabawa i śpiewy.
Każdy z nas otrzymał
prezent, bo przecież wszyscy jesteśmy zawsze super grzeczni! 

Nasze przedszkole
zgodnie z tradycją
organizowało
kiermasz ozdób
świątecznych
wykonanych przez
dzieci z wszystkich
grup. Również i
my z zapałem
zabraliśmy się
do pracy
przygotowując w
tym roku
choinkowe
zawieszki uszyte z
materiału, oraz
świeczniki
wykonane ze
słoików.
Wykonywanie
ozdób sprawiało
nam wiele radości. Wielu z nas zyskało zupełnie nowe doświadczenia, ponieważ
pierwszy raz mieli okazję trzymać igłę z nitką w ręku i samodzielnie zszywać materiał!
Wszystkie prace z kiermaszu rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Wszystkim biorącym
udział serdecznie dziękujemy!

W kolejnych dniach przyglądaliśmy się uważnie otaczającej nas przyrodzie.
Wyczekiwaliśmy nadejścia nowej pory roku. Podczas wspólnych spacerów
obserwowaliśmy zmiany zachodzące w pogodzie. Zauważyliśmy, że wraz z obniżającą
się temperaturą i występującymi częstymi opadami, skraca się również długość dnia.
Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy różne zjawiska atmosferyczne związane z zimą. Na
koniec tygodnia powitaliśmy nową porę roku na tradycyjnym Białym Balu. Braliśmy
udział w przygotowanych tańcach, zabawach, konkursach oraz wspólnym słodkim
poczęstunku przygotowanym przez naszych rodziców.

19. grudnia w naszej grupie gościliśmy naszych kochanych Rodziców podczas
wspólnego spotkania wigilijnego. Zaprezentowaliśmy występ o świątecznej tematyce,
łącząc słowo, śpiew i taniec. Po występie wspólnie z naszymi rodzicami wykonaliśmy
stroiki z gałązek na stół wigilijny.

W połowie miesiąca dotarła do nas również przemiła informacja. Spośród prac
wspólnie zaniesionych do ZS nr 2, praca naszej koleżanki Kariny pt. „Lodowa Kraina”
otrzymała wyróżnienie w XXII Miejskim Konkursie Bożonarodzeniowy m!
Wspólnie cieszyliśmy się i gratulowaliśmy. Razem wybraliśmy się także
do szkoły, by obejrzeć całą galerię prac biorących udział w konkursie.

W grudniu odwiedziła nas ponownie p. Eleonora oraz muzycy z koncertem pt.
„Muzyczne upominki spod choinki”. Poznaliśmy nowy instrument – tubę, oraz
wzięliśmy udział we wspólnym śpiewie i zabawach z muzyką.

W grudniu odwiedził nas również ciekawy gość, który zaprosił nas do magicznego
świata gier planszowych. Poznaliśmy nowe ciekawe gry, które uczą nas współpracy,
cierpliwości i logicznego myślenia. Dziękujemy serdecznie Fundacji PIK za wspólną
zabawę!

Pod koniec roku wcale nie zwolniliśmy naszego tempa i wraz z p. Ramoną oraz
kolegami i koleżankami ze wszystkich grup wybraliśmy się do kościoła pw. Św.
Wojciecha by wspólnie obejrzeć świąteczne dekoracje, a przede wszystkim przyjrzeć
się uważnie szopce i wspólnie zaśpiewać kolędy przy żłóbku.
W kolejnych dniach szykowaliśmy się na powitanie nowego roku
kalendarzowego. Po uważnej analizie kalendarza wiemy już, że rok dzielimy na pory
roku, miesiące, tygodnie i dni. Wiemy który miesiąc jest najkrótszy i że następny rok
będzie miał 365 dni. Podczas wspólnych zabaw utrwalaliśmy nazwy i kolejność dni
tygodnia oraz miesięcy. Każdy samodzielnie wykonał sylwestrową czapeczkę.
W tym miesiącu w naszej akcji „Poczytaj mi, bym chciał czytać sam” wzięła udział
mama Karinki. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Jesteście ciekawi co będzie się u nas działo w nowym roku? My także!

