MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE
„ŻABKI”
Grudzień to miesiąc pełen prezentów, pozytywnych emocji i wielu miłych chwil
spędzonych w przedszkolu.

Obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią i zimą
oraz występujące w tym czasie ciekawe zjawiska atmosferyczne. Poznawaliśmy
właściwości fizyczne śniegu oraz i lodu. Przeprowadziliśmy eksperyment z
użyciem śniegu, okazało się jak bardzo zanieczyszczony jest śnieg, który
zebraliśmy. Rozmawialiśmy o ubieraniu się odpowiednio do warunków
atmosferycznych występujących w danej porze roku, uczestniczyliśmy w
zabawach i ćwiczeniach ruchowych na świeżym powietrzu.
Nie zapomnieliśmy o kultywowaniu tradycji i zwyczajów rodzinnych
związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Rozwijaliśmy umiejętności matematyczne po przez obliczanie wyników
odejmowania i dodawania w zakresie siedmiu. Samodzielnie układaliśmy z
rozsypanych literek proste wyrazy. Potrafimy już coraz więcej, ale wiemy też, że
jeszcze wiele musimy się nauczyć, więc wciąż doskonalimy różne umiejętności.
Wraz z grupą Motylków rozwijaliśmy wyobraźnię i kreatywność tworząc w
grupach własne konstrukcje z różnej formy klocków.

.

„Wizyta Świętego Mikołaja”
Z niecierpliwością czekaliśmy na dzień, kiedy odwiedził nas ten
wspaniały, upragniony przez wszystkie dzieci gość. Kiedy nadszedł ten dzień
byliśmy od rana bardzo podekscytowani. Długo przygotowywaliśmy się na
spotkanie z Świętym Mikołajem aby zasłużyć na otrzymane prezenty.
Zaśpiewaliśmy, zatańczyliśmy i wierszykiem przywitaliśmy naszego gościa,
zapraszając na mały poczęstunek: kubeczek mleka i ciasteczka. Każde spotkanie
z Mikołajem to dla nas wielkie, pełne radości przeżycie. Na koniec uściskaliśmy
Mikołaja aby wiedział, że będziemy na niego czekać również za rok. Potem
nadszedł czas na wspólne zdjęcie aby upamiętnić tę wspaniałą chwilę i
rozpakować nasze prezenty.

To jeszcze nie koniec takich radosnych i pełnych emocji chwil.

„Kiermasz świąteczny”
Zbliżał się coroczny kiermasz naszych dekoracji świątecznych. W tym roku
przygotowaliśmy kolorowe pudełka i torebki do prezentów oraz ozdobne
obrączki do chusteczek na świąteczny stół, przy którym w krótce zasiądziemy z
rodziną. Każdy z nas się napracował i włożył w swoją dzieło dużo serca. Tak nam
się tegoroczne prace podobały, że trudno było nam się z nimi rozstad. Byliśmy z
siebie dumni, że wspólnymi siłami udało nam się stworzyd wiele fajnych
dekoracje.

Podczas zajęd języka angielskiego również panowała przed świąteczna
atmosfera. Uczyliśmy się kolęd w tym języku, zwłaszcza tej najpiękniejszej
„Silent night” oraz piosenek związanych z zimą i wielu innych ciekawych rzeczy.

„Biały bal”
Nadszedł czas Białego balu, na którym gościliśmy w grupie Poziomek. Ubrani na
biało jak zimowe płatki śniegu wirowaliśmy podczs taoców. Braliśmy udział w
konkursach i zabawach przygotowanych przez panią Ulę. Bawiliśmy się
wyśmienicie, czas nam beztrosko mijał podczas wspólnej zabawy.

Konkurs – „Najpiękniejszy wieniec
Bożonarodzeniowy”
Podzczs białego balu został rozstrzygnięty konkurs, wręczone nagrody i wyróżnienia. W
konkursie plastycznym wzięły udział 22 prace. Dzieci biorące udział w konkursie zostały
podzielone na dwie grupy wiekowe (3,4-latki i 5,6 -latki).
W grupie wiekowej 3, 4 latki: I miejsce – Alicja Zarzycka, II miejsce – Amelia Skurtys,
III miejsce – Izabela Żóralska
Wyróżnienie: Amelia Rotkiewicz, Bartosz Bogomas, Lena Hołówka
W grupie wiekowej 4, 5 latki: I miejsce – Martyna Lach, II miejsce – Agata Wojsiat,
III miejsce – Paweł Ziółkowski, III miejsce - Tomasz Terlecki
Wyróżnienie: Szymon Tyszer

Uroczyste wręczenie nagród uświetniło nasz bal, będąc jego dodatkową
atrakcją.

Wychowanie do wartości
Czas przed świętami wykorzystaliśmy również na rozwijanie wzajemnego
szacunku, koleżeńskości, okazywania sobie pozytywnych uczuć. Była to dobra
okazja do utrwalenia właściwego zachowania się przy stole wigilijnym i na co
dzień, używanie zwrotów grzecznościowych.

„Muzyczne upominki z pod choinki”
W tym miesiącu odbył się w naszym przedszkolu koncert. Z przejęciem
oglądaliśmy występ, słuchaliśmy i obserwowaliśmy grę na instrumentach.
Braliśmy udział we wspólnych zabawach przygotowanych przez naszych gości.

„Jasełka”
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy spotkanie
wigilijne z rodzicami. Prezentowaliśmy podczas tradycyjnych „Jasełek” swoje
umiejętności przed rodzicami, którzy byli wzruszeni naszym występem. W tym
roku wykonywaliśmy kolędy przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego,
przy wsparciu panów od rytmiki. Im też zawdzięczamy tak wspaniałą atmosferę,
która panowała podczas naszego spotkania oraz naszym wspaniałym rodzicom.

Przed tym ważnym dla naszej grupy dniem przygotowaliśmy mały upominek,
aby podziękować naszym kochanym rodzicom za zaangażowanie i czas, jaki
poświęcają całej naszej grupie. Włączają się w różne nasze programy, wspierają
nasze działania, licznie i z chęcią uczestniczą w wydarzeniach grupy.

„Za to wszystko im serdecznie dziękujemy.”
To jeszcze nie koniec atrakcji, przed nami poczęstunek oraz wspólne robienie
kartek świątecznych.

I niedługo potem nadeszła upragniona, długo oczekiwana Wigilia oraz Święta
Bożego Narodzenia.

CHCIELIŚMY WSPÓLNIE ZŁOŻYĆ WSZYSTKIM SERDECZNE ŻYCZENIA
W SERCACH – RADOSNEGO POKOJU,
W DOMACH – ŚWIĄTECZNEGO NASTROJU,
W MIKOŁAJOWYM WORKU – PREZENTÓW NA ROK CAŁY,
W USTACH – BY DŹWIĘKI KOLĘD ROZBRZMIEWAŁY,
NA STOLE – SIANKA I OPŁATKA BIAŁEGO,
NA ŚWIĘTA – ZDROWIA I RADOŚCI ORAZ ROKU SZCZĘŚLIWEGO !

