Plany pracy na grudzień 2019
Data

Rodzaj spotkania, zajęcia, uroczystości

Temat

Grupa

Spotkania integracyjne
8 grudnia 2019
Msza św. dla dzieci z Pijarskiego Przedszkola i parafii
Wszystkie Dzieci z Rodzicami i
Niedziela godz. 16.00
pracownicy
W dniu 17 grudnia (wtorek) zapraszamy Wszystkich Rodziców na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w szkolnym teatrze ul. Gwintowa 3) o godz. 16.00.
Program spotkania:
1. Występ Rodziców dla Dzieci w Jasełkach pt.: „Jeszcze raz pozwól Dzieckiem się cieszyć nam……” godz. 16.00 (Aktorzy przygotowują stroje we własnym
zakresie)
2. Wspólne spotkanie wigilijne Dzieci , Rodziców i pracowników przedszkola
3. Rodzice na naszą składkową Wigilię przynoszą ciasta, słodycze, soki i owoce.
Serdeczne Wszystkich zapraszamy!
Drodzy Rodzice,
Tego wieczoru wszystkie Dzieci będą „Aniołkami” a Panie Nauczycielki „Aniołami”, proszę abyście przygotowali stroje „aniołkowe” dla Dzieci. My Dzieci
przebierzemy na czas uroczystości. W programie artystycznym będzie wykonany przez Dzieci z grupy Pingwiny taniec – krakowiak. Tych z Państwa, których Dzieci
tańczą krakowiaka prosimy o zorganizowanie strojów krakowskich. Już teraz dziękujemy za pomoc. Każda grupa będzie miała swoją rolę w Jasełkach stąd prośba
abyście Państwo zadbali o bardzo ładne stroje „aniołkowe”
6 grudnia
piątek
Godz. 13.00

Dzień Świętego Mikołaja
Ten radosny dzień rozpoczniemy bajką „Wesołe bałwanki” w wykonaniu aktorek z teatru Puntek
Tego dnia odwiedzi nasze Przedszkolaki Święty Mikołaj. Dzieci będą bawić się w poszukiwanie Mikołaja,
otrzymają od Niego prezenty a cały dzień będą nam uprzyjemniać wspólne zabawy.

Wszystkie
Dzieci i Mikołaj

5 grudnia 2019
Wyjazd godz.9.00
Godz.9.30 i 11.30
30 grudnia2019
Godz. 9.00-12.30

Wycieczka do Pałacu w Wilanowie na warsztaty edukacyjne z cyklu Kultura dostępna. Temat warsztatów”
„Podróże w karecie Króla Jana III”

Pandy,
Pingwiny

W ramach Programu proorientacji zawodowych przedszkolaka spotkanie z ciekawymi ludźmi. W tym dniu
przedszkolaki odwiedzi mama Helenki i Zosi, która poprowadzi warsztaty z architektury. Temat: Budujemy iglo!
Dziękujemy!
Adwentowy Dzień Skupienia

Rozgwiazdy,
Pandy,
Pingwiny
Pracownicy
przedszkola

7 grudnia godz. 9.00 – 13.00
22 grudnia do 30 grudnia
2019 roku, trwa 8 dni.

W każdy poniedziałek i
środę miesiąca

W ramach programu „Poznajemy kultury innych narodów”- Dzieci poznają tradycję Święta Chanuka i
zwyczaje z tym związane. Będą słuchały muzyki żydowskiej, będą uczyły się tańców żydowskich, będą zapalały
( w te dni kiedy będą w przedszkolu) świeczki na chanukiji.
Chanuka - zaczyna się w roku 2019 z zachodem słońca w niedzielę, 22 grudnia, a kończy o zmroku w
poniedziałek, 30 grudnia 2019 roku, trwa 8 dni.
Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej, oferty edukacyjnej i klubów
Lekcje religii, rozważania i opowieści biblijne na każdy dzień, oraz Katecheza Dobrego Pasterza raz w tygodniu w
każdej grupie. Dzieci też poznają Ewangelię poprzez karty książek pt.: Kredkami do nieba, połączone z wystawą
prac plastycznych podczas wspólnej comiesięcznej Eucharystii.

16 grudnia 2019
Nasze wspólne przygotowania – tego dnia wszystkie Dzieci wspólnie z nauczycielkami i kucharzami będą
przygotowywały potrawy na stół wigilijny: Kangurki –kompot z suszonych owoców, Flamingi – sałatka „ śledź
pod pierzynką”, Wiewiórki – ciasteczka, Pancerniki – sałatka warzywna, Pandy – sałatka śledziowa, Pingwiny i
Rozgwiazdy – ryba po grecku, Świat kosmosu – sałatka owocowa. Dzieci będą też wykonywały ozdoby
świąteczne na choinkę, stroiki, kartki. Cały dzień będzie upływał w atmosferze radosnego przygotowywania
Świąt Bożego Narodzenia.
20 grudnia 2019

Klub Młodego Odkrywcy
„Doświadczalne przysłowia – zapoznanie Dzieci z prawdziwością przysłów w sposób empiryczny”
Cele:
- sprawdzenie prawdziwości przysłów
- budzenie i aktywizowanie ciekawości poznawczej świata
- dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem
- wzbogacanie słownika dziecięcego o nowe pojęcia
- przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy
- wdrażanie do spokojnego oczekiwania na swoją kolej
Dziecko:
- bierze czynny udział w prowadzonych eksperymentach
- formułuje spostrzeżenia i wnioski na podstawie obserwowanych eksperymentów
- rozumie znaczenie przysłów oraz ich etymologię
- poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska
- podejmuje próby samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela

Wszystkie
dzieci
pracownicy

i

Wszystkie grupy

Wszystkie
Dzieci,
nauczycielki,
kucharze

Wszystkie
grupy

- rozumie odwracalność i nieodwracalność pewnych sytuacji

30 grudnia 2019

Klub Mały Europejczyk zwiedza świat:
Grenlandia – największa wyspa świata
- wskazanie Grenlandii na mapie świata
- wykonanie i zaprezentowanie flagi Grenlandii
- Nuuk – stolica Grenlandii- co warto wiedzieć
-Inuici – mieszkańcy wyspy, zabawy dzieci Eskimosów (noski eskimoski, psie zaprzęgi) zapoznanie z
charakterystycznym strojem
- Flora i fauna Grenlandii
- zapoznanie z ciekawostkami związanymi z Grenlandią
- degustacja charakterystycznych potraw Grenlandii

Każdego dnia

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy
Klub Małego Sportowca: gimnastyka
ogólnorozwojowa, 2 x w tygodniu gimnastyka
korekcyjna , 1 x w tygodniu gimnastyka sportowa, gry i
zabawy sprawnościowe w ogrodzie przedszkolnym

Zabawy sportowe kształcące orientację w
przestrzeni, koordynację ruchową, rozwijające
sprawność fizyczną.

Raz w tygodniu każda grupa

Ogólne zajęcia sensoryczno-motoryczne

Dzieci uczestniczą w zajęciach sensorycznomotorycznych prowadzonych przez
nauczycielkę w sali gimnastycznej

Wszystkie
grupy

W każdy poniedziałek

Szachy – Królowa gier

To królewska gra rozwijająca umysł dziecka,
która uczy logicznego i przestrzennego
myślenia, koncentracji, cierpliwości, skupienia
i wyciszenia.

Wszystkie
grupy

1 x w tygodniu

Wszystkie grupy
„Psychorozwijanki” – jest to projekt oparty na treściach Kodeksu Pijarskiego Przedszkolaka i teorii Inteligencji
Wielorakich. Będziemy rozwijać kompetencje osobiste Dziecka w zakresie rozpoznawania własnych stanów
emocjonalnych oraz innych osób, jak również zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami
emocjonalnymi innych.

Raz w tygodniu każda
grupa

1x w tygodniu wszystkie
grupy

Raz w miesiącu

Dwa razy miesiąca

Wszystkie grupy
Bajkoterapia: „Bajka jest dobra na wszystko…”
Realizacja bajkoterapii jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej trudne sytuacje i
sposoby radzenia sobie z nimi.
Tematy grudniowe: Dzielę się zabawkami - zalety dzielenia się zabawkami
Chcę się z Tobą pobawić - jak zapraszać do zabawy, dalsza integracja grupy
Pomocny aniołek - pomagamy sobie nawzajem, dorosłym
Chcę Ci coś podarować - czy dawanie prezentów rzeczywiście sprawia radość?

Matematyka dla Smyka- kodowanie i programowanie dla dzieci
to spotkania z matematyką i logiką prowadzone metodą twórczego rozwiązywania problemów, które
sprzyjają ugruntowaniu wrodzonej intuicji matematycznej i liczbowej dzieci oraz zbudowaniu zainteresowania
światem i prawidłowościami w nim występującymi.

wszystkie
grupy

Warsztaty plastyczne – Mały Picasso
1. Grudzień – Grenlandia
Grupa 3-latki
Tworzenie pingwinów z kółek origami.
Grupa 4-latki
Wyklejanie rysunku Eskimosa za pomocą kulek bibuły.
Grupa 5-latki i 6-latki
Konstrukcja przestrzenna – lepienie Igloo z masy solnej i pingwinów z plasteliny- praca grupowa.

Wszystkie grupy

Bon czy ton - Savoir vivre dla Dzieci – w ramach zajęć Dzieci poznają zagadnienia związane z kulturą osobistą i
dobrym wychowaniem.
Dzieci będą poznawały zasady spożywania posiłków, w tym miesiącu rozmawiamy z Dziećmi o najważniejszej dla
wszystkich ludzi kolacji – Wigilii
Wigilia
- nakrywamy odświętnie stół
-jakie potrawy, ile i dlaczego
- co oznacza i dlaczego jedno nakrycie dodatkowo stawiamy na stole
-jakie są rodzaje sztućców
- uczymy się składać serwetki
-„co mówią sztućce na talerzu”?
Konkurs w grupach na najpiękniej nakryty stół wigilijny.

Wszystkie grupy

1x w tygodniu każda grupa

Wszystkie grupy
„Odimienna metoda nauki czytania”” – zajęcia prowadzone metodą Ireny Majchrzak przygotowujące do nauki
pisania i czytania, już od najmłodszych lat

W każdą środę i czwartek
miesiąca

Zajęcia muzyczno-rytmiczno-taneczne
Zabawy rytmiczne ilustrowane muzyką i tańcem

Wszystko wokół ma swój rytm:
„A nadzieja znów wstąpi w nas…..”

Wszystkie grupy

Raz w tygodniu każda grupa

Zajęcia dramowe; kształcące i wzbogacające własną
pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą Dziecka w
różnych formach aktywności
Wierszyki łamiące języki
Dzieci zmierzą się z trudnym polskim językiem w wierszach M.
Strzałkowskiej i A. Frączek oraz Brykczyńskiego

„Dziecko w teatrze życia codziennego..”

Wszystkie grupy

Zabawy logopedyczne stymulujące rozwój
mowy dzieci poprzez harmonijne rozwijanie
innych funkcji psychicznych
spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni, uwagi

Wszystkie grupy

Raz miesiąca

Plany miesięczne uzupełniają:
1. Miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej poszczególnych grup wiekowych
2. Miesięczne materiały pracy lektorów języka angielskiego i hiszpańskiego
3. Utwory muzyczne wykonywane podczas zajęć rytmiczno- tanecznych
Materiały te znajdują się na tablicach informacyjnych przy salach dydaktycznych i na stronie internetowej.

Dyrektor ds. dydaktycznych
Stefania Stysiak

