MIESIĄC LUTY W GRUPIE
„ŻABKI”

W tym miesiącu zapoznawaliśmy się z sytuacjami zagrażającymi naszemu
bezpieczeństwu podczas zabawy zimą, między innymi w miejscach niedozwolonych, takich
jak zamarznięte stawy czy przy ruchliwych ulicach. Wiemy, że będąc ostrożnym i
zachowując zasady bezpiecznej zabawy będziemy spędzać czas radośnie, unikając skutków
nierozważnego zachowania. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych
występujących w danej porze roku, jest równie ważne, jak uczestniczenie w zabawach i
ćwiczeniach ruchowych na świeżym powietrzu. Kiedy tylko nadarzyła się okazja,
spędzaliśmy czas na spacerach oraz przedszkolnym placu zabaw, ciesząc się ostatnimi
chwilami na śniegu.

Tak mija nam czas…
Rozwijaliśmy również umiejętności matematyczne po przez obliczanie wyników
odejmowania i dodawania w zakresie ośmiu. Nauczyliśmy się dostrzegać, rytmiczności
organizacji czasu w stałych następstwach, nazywaliśmy i określaliśmy pory dnia i nocy
oraz pór roku, dni tygodnia i miesięcy. Zwróciliśmy szczególną uwagę na kalendarze, ich
rolę w określaniu dni tygodnia i miesięcy. Poznaliśmy mierniki czasu- od starożytności
do dnia dzisiejszego. Wiemy, czym zajmuje się zegarmistrz i jakie atrybuty posiada
osoba wykonująca ten zawód. Utrwalaliśmy odpowiednie stosowanie określeń: rano,
południe, popołudnie, wieczór, noc. Również określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, po
jutrze.

Dzień naleśnika
Wspólne świętowanie tego dnia było pełne nowych doświadczeń praktycznych.
Mieliśmy okazję udekorować naleśniki według własnego pomysłu a potem je degustować
ze smakiem. Uczestniczyliśmy w różnych zabawach oraz dowiedzieliśmy się z kąt wzięło
się to święto. Czekało na nas tego dnia wiele niespodzianek oraz wizyta ciekawych gości,
którzy przybyli z różnych krajów. Zaszczycili nas swoją obecnością by podzielić się
swoimi doświadczeniami i wrażeniami związanymi z pobytem w naszym kraju.

Walentynkowy bal karnawałowy
14 lutego obchodziliśmy dzień Świętego Walentego a zarazem bawiliśmy się na balu
karnawałowym przebrani za różne postacie z bajek, filmów, ale nie tylko. Zapoznaliśmy się
ze zwyczajami związanymi z tym dniem, uczestniczyliśmy w tańcach, zabawach i
konkursach zorganizowanych przez grupę Motylki. Wybraliśmy króla i królową balu, zostali
nimi Emilka z grupy Żabek i Jaś z grupy Poziomek. Wszyscy bawili się świetnie, z
utęsknieniem czekamy na następny bal.

Dzień oszczędzania energii
„Kubusiowi przyjaciele natury”
Dzień ten jest dla nas ważny zwłaszcza, że dotyczy nas wszystkich i
odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Kształtowaliśmy prawidłowe nawyki
proekologiczne związane z oszczędzaniem energii. Utrwalaliśmy wiedzę na temat
przestrzegania zasad korzystania z urządzeń elektrycznych w sposób bezpieczny.
Poznawaliśmy alternatywne źródła energii-jądrowej, wód, wnętrza Ziemi oraz energii
wiatrowej, promieniowania Słońca i reakcji chemicznych. Potrafimy określić różnice

między dobrymi nawykami a złymi związanymi z używaniem urządzeń elektrycznych,
mamy świadomość jak prąd może być niebezpieczny dla naszego zdrowia i życia.
Wiemy, że prąd jest wytwarzany przez farmy wiatrowe, elektrownie wodne, kolektory
słoneczne, nowoczesne panele słoneczne, wykorzystujemy również energię oceanów.

Stworzyliśmy wspólnie plakat przedstawiający urządzenia wytwarzające prąd z naturalnych
źródeł energii.

Mój przyjaciel- Dzień kota
Każdy z nas ma jakiegoś przyjaciela, ulubione zwierzę albo szczególnie
interesuje się jakimś gatunkiem zwierząt. Kot również może być naszym
przyjacielem, więc w tym dniu zapoznaliśmy się z obchodami Dnia kota na świecie,
ze zwyczajami naszych ulubieńców oraz dzikich kotów. Przybliżenie zwyczajów
różnych kotów oraz ich znaczenie w życiu człowieka, jak również budzenie sympatii
do nich, zwraca naszą uwagę na ich problemy, potrzebę opieki nad zwierzętami
potrzebującymi pomocy.

Ten dzień dostarczył nam wiele radości ze wspólnych zabaw integrujących grupę np.
„Zabawa z włóczką”, gdy rzucaliśmy ją do siebie i wypowiadaliśmy jakąś głoskę.
Osoba, która złapała włóczkę musiała powiedzieć drugiej osobie coś miłego.
Najbardziej podobał nam się konkurs „Łakome kotki”, który polegał na jak
najszybszym wypiciu przez słomkę mleka z miseczki, wygrał ten, kto pierwszy
opróżnił miseczkę.

Odbyło się również przedstawienie „Kocia bajka” z udziałem pacynek, oglądaliśmy je
w skupieniu a potem sami próbowaliśmy swoich sił na scenie. Nasz miły dzień
zakończyła praca plastyczna, zatytułowana - „Mój wymarzony kot”

Akademia Aquafresh

Po przez udział w zajęciach z „Akademią Aquafresh” utrwalaliśmy prawidłowe
nawyki higieny jamy ustnej, dbania o zdrowe zęby i odpowiedniego odżywiania się.
Rozwiązywaliśmy zagadki, braliśmy udział w quizie z Barneyem podzieleni na drużyny.
Rywalizacja była zacięta, każdy walczył o zdobycie jak największej liczby punktów dla
swojej grupy. Podczas tego tygodnia zapoznajemy się z zawodami osób pracujących w
gabinecie dentystycznym oraz z urządzeniami i narzędziami, które można tam znaleźć.

Uczestniczyliśmy w zabawie, naśladując pracę dentysty oraz jego pomocy.
Przygotowaliśmy do tego gabinet dentystyczny wyposażony w urządzenia i przyrządy
zbliżone do tych, jakich używa dentysta. Każdy z nas mógł poczuć się jak pacjent albo
też znaleźć się na miejscu stomatologa i naśladować jego pracę. Bawiliśmy się przy tym
świetnie powtarzając tę zabawę jeszcze wiele razy.

Cudowne polskie dziecko
Kolejny koncert w przedszkolu przyniósł ciekawe doświadczenia i wrażenia, jakie
odnieśliśmy uczestnicząc w widowisku z udziałem wspaniałych tancerzy. Zachwycił nas nie
tylko ruch sceniczny, ale i kolorowe stroje, w których występowali artyści. Braliśmy
aktywny udział we wspólnych zabawach.

Czy jesteśmy sami w kosmosie?
Rozmawialiśmy na temat kosmosu i Układu Słonecznego. Poznaliśmy model kuli
ziemskiej- globusa. Wskazywaliśmy kontynenty, oceany, morza. Poznawaliśmy nazwy
wybranych planet Układu Słonecznego: Mars, Wenus, słuchaliśmy ciekawostek na ich
temat. Omawialiśmy zawody związane z kosmosem, na przykład pracę kosmonauty,
astronoma. Wykonaliśmy samodzielnie formę przestrzenną rakiety kosmicznej, która
posłużyła nam do kreatywnych zabaw.

Sama budowa rakiety, jej malowanie i ozdabianie było pełne radosnej zabawy.

Wiem, czuję, rozumiem-wychowanie do wartości
„Piękno”
Rozwijaliśmy poczucie piękna, poznawaliśmy różne rodzaje piękna: estetycznego,
dostarczającego przyjemnych wrażeń wzrokowych i słuchowych, piękna duchowego oraz
moralnego. Oglądaliśmy piękne widoki, obrazy, sztukę, słuchaliśmy muzyki klasycznej i
relaksujących odgłosów natury. Rozważaliśmy, co jest właściwe w naszym zachowaniu a co
nie, co pozwala nam na osiągnięcie piękna moralnego i czym ono jest.

„Poczytaj mi, bym chciał czytać sam”
Miesiąc luty był pełen ciekawych wydarzeń, mimo to znaleźliśmy czas na
posłuchanie pani Uli z grupy Smerfików, która czytała nam wspaniałe opowieści o
przygodach i życiu dzieci z niepełnosprawnościami. Były to historyjki bardzo pouczające,
pozwalające zrozumieć nam potrzeby i problemy takich osób oraz pokazywały, że wszyscy
jesteśmy tak samo mądrzy i wspaniali.

Już niedługo nadejdzie upragniona wiosna, przynosząc dłuższe, cieplejsze
dni… Mamy nadzieje, że przywita nas słoneczną pogodą. Tym czasem szukamy
jej pierwszych zwiastunów na spacerach, w ogrodach i pobliskim parku.

