Plany pracy na luty 2020
Data

Rodzaj spotkania, zajęcia, uroczystości

Temat

Grupa

Spotkania integracyjne
2 lutego 2020
Niedziela godz.
16.00
4 lutego o godz.
13.40

Msza św. dla dzieci z Pijarskiego Przedszkola i parafii

7 lutego 2020
Godz. 13.30
Godz. 14.00

Koncert edukacyjny -„ Koncert edukacyjny -„Gitarka dla każdego”- instrument – ukulele Instrumenty z całego
świata i dwóch pogodnych muzyków czekają na Dzieci w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Teatr PUCH PUCH tworzą Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski. Od lat bawią siebie i innych muzyką występowali w Varsovii Mancie, w zespole Des Orient nagrywają muzykę do filmów, np. "Przedwiośnia" i "Złota
Dezerterów".
Klub Małego Odkrywcy
W ramach realizacji tematów programu Mały Odkrywca, kontynuujemy cykl spotkań Świat przyrody, w których
niezwykły przyrodnik, pasjonat, znawca fauny i flory Pan Roman Persona poprowadzi zajęcia pt. „
„Egzotyczne czy domowe”
Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej, oferty edukacyjnej i klubów

Wszystkie dzieci i
nauczyciele

W każdy
poniedziałek i
środę miesiąca

Rozważania i opowieści biblijne , religia oraz Katecheza Dobrego pasterza. Na lekcjach religii - opowieść o Patronie
św. Walentym

Wszystkie grupy

14 lutego

Dzieci wspólnie z Panem Kucharzem robią czekoladowe serduszka – fondue. Upieką też ciasteczka maślane w
kształcie serc i wiatraczki z ciasta francuskiego.

Wszystkie Dzieci

1 x w miesiącu
i w każdy piątek
miesiąca

Klub Małego Kucharza. Dzieci poznają smaki, potrawy, produkty pochodzące z różnych stron świata. W tym miesiącu
kuchnia: holenderska Raz w miesiącu wspólnie z Panem Kucharzem Dzieci gotują posiłki charakterystyczne dla
kuchni różnych kontynentów które poznajemy i razem degustują. 28 lutego Wspólne gotowanie: Dzieci z Panem
Kucharzem przygotowują potrawę z Holandii

kolejne grupy

25 lutego 2020
9.30-13.45

28 lutego 2020
Godz.11.00

Każdego dnia

Raz w tygodniu
każda grupa

Przedstawienie w wykonaniu Teatru Forma pt.: "Pinokio" jest to opowieść o tym, ile wiedzy trzeba zdobyć i jak
należy się zachowywać, by zasłużyć na miano grzecznego chłopca, a nie pajaca. Jest to pouczająca, a zarazem
zabawna opowieść o drewnianym pajacyku, który za wszelką cenę chce zostać prawdziwym chłopcem. Bohater
przeżywa wiele przygód, które stanowią najczęściej konsekwencje jego błędnych decyzji i sprzeciwu wobec zakazów
dorosłych. Z opowieści dzieci dowiadują się, że godne pochwały są takie wartości jak: nauka, praca, bycie
życzliwym i troskliwym wobec słabszych oraz to, że należy być odpowiedzialnym za własne czyny. Scenografia
składa się z kilku zmieniających się parawanów przedstawiających: wnętrze domu Pinokia, cyrk, pole cudów,
wzburzone morze. Atutem przedstawienia jest różnorodność wykorzystanych form lalkarskich metrowe kukły
zwykłe, gębowki i rekwizyty. Spektakl łączy teatr żywego aktora z teatrem lalkarskim.
Profilaktyka płynąca ze spektaklu:
- uczy, że nie można kłamać, ponieważ szczerość i prawdomówność są wartościami umożliwiającymi życie
społeczne, uczy jak należy postępować, aby cieszyć się miłością i szacunkiem innych, uczy jak długa i trudna jest
droga do stania się dobrym człowiekiem, lecz jednocześnie udowadnia, że jest to możliwe, jeżeli tylko posłuchamy
dobrych rad i będziemy chcieli zmienić się na lepsze, uczy, że należy szanować innych i to ile dla nas robią,
szczególnie rodziców, którzy tak o nas dbają i nas kochają.

Klub Mały Europejczyk zwiedza świat. Wielkie kontynenty: Europa, kraj : Holandia – kraj tulipanów, wiatraków i
rowerów.
- wskazanie Holandii na mapie Europy
- wykonanie i prezentacja flagi Holandii
- Amsterdam – miasto mostów i mostków- zapoznanie ze stolicą Holandii
- Skansen Zaanse Schans, Park Keukenhof, Marken – dawna osada rybacka- to warto zobaczyć
- tulipany, wiatraki, rowery, ser, kanały – czyli z czego słynie Holandia?
-Rotterdam- miasto-port, Haga, Delft, Utrecht, Alkmaar, Kinderdijk, Edam – to warto zobaczyć
- ciekawostki związane z Holandią
- degustacja charakterystycznych potraw z Holandii ( holenderskie naleśniki tzw. Poffertjes)
Klub Małego Sportowca: gimnastyka
Zabawy sportowe kształcące orientację w
ogólnorozwojowa, 2 x w tygodniu gimnastyka
przestrzeni, koordynację ruchową, rozwijające
korekcyjna , 1 x w tygodniu gimnastyka sportowa, gry i
sprawność fizyczną.
zabawy sprawnościowe w ogrodzie przedszkolnym
Ogólne zajęcia sensoryczno-motoryczne
Dzieci uczestniczą w zajęciach sensorycznomotorycznych prowadzonych przez nauczycielkę w
sali gimnastycznej- program własny

Wszystkie Dzieci z
Rodzicami i
pracownicy
Wszystkie Dzieci

Wszystkie Dzieci i
nauczyciele

Pan Kucharz
Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

W każdy
poniedziałek
miesiąca

Szachy – Królowa gier

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

Wszystkie grupy

Warsztaty plastyczne - Mały Picasso – program własny
Luty – Holandia
Wiatraki – narodowy symbol Holandii.
Grupa 3-latki i 4-latki
Tworzenie wiatraka z kubeczka papierowego i papieru kolorowego.
Grupa 5-latki i 6-latki
Wykonanie wiatraka z rolki papieru i papieru kolorowego.
„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.

Wszystkie grupy

Raz w tygodniu
każda
grupa

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 lutowe:
Przepraszam, proszę, dziękuję - słowa wprowadzające magię w zwykły dzień
Dzielę się zabawkami - zalety dzielenia się zabawkami
Zadbam o Ciebie, a Ty o mnie - troszczymy się o siebie nawzajem
Co mnie cieszy, a co smuci?

Wszystkie grupy

Raz w miesiącu

Bon czy ton - Savoir vivre dla Dzieci – w ramach zajęć Dzieci poznają zagadnienia związane z kulturą osobistą i
dobrym wychowaniem.
„Sztuka konwersacji” – przypomnimy zasady dialogu, omówimy rolę mówcy i słuchacza. Zapoznamy dzieci z
terminami: konwersacja, dialog, monolog, interlokutor. Będziemy też poznawać zasady bon tonu podczas rozmów
telefonicznych.

Wszystkie grupy

Raz w tygodniu
każda grupa

Matematyka dla Smyka – kodowanie i programowanie 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

Raz w tygodniu
każda grupa

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

Wszystkie grupy

W każdy
poniedziałek i
środę miesiąca

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

Raz w miesiącu
każda grupa

1 x w tygodniu

Raz w tygodniu
każda grupa
Raz w tygodniu
każda grupa

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

Wszystkie grupy i
Pani Psycholog

Wszystko wokół ma swój rytm:
„Jaka piękna sanna………..

Wszystkie grupy

„Dziecko w teatrze życia codziennego..”

Wszystkie grupy

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

Wszystkie grupy

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 słowa wykonywane podczas zajęć rytmiczno- tanecznych
Materiały te znajdują się na tablicach informacyjnych przy salach dydaktycznych

Stefania Stysiak
dyrektor ds. dydaktycznych

