Plany pracy na marzec 2020
Data

Rodzaj spotkania, zajęcia, uroczystości

Temat

Grupa

Spotkania integracyjne
15 marca 2020
Niedziela godz.
16.00
03 marca2020
9.30-13.45

6 marca2020
Godz. 13.15
Godz. 13.45

18 marca

18 marca

Msza św. dla dzieci z Pijarskiego Przedszkola i parafii

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. „
„Pieski świat. Dog niemiecki, sznaucer miniaturowy.”
Koncert edukacyjny -„ Koncert edukacyjny -„Wiosenny uśmiech”- instrument-Quijada-flexaton „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".
Dzień św. Patryka- irlandzkie święto narodowe i religijne Święto Irlandii
Dzień św. Patryka. Irlandzkie święto narodowe i religijne. „Święto Irlandii”
Drodzy Rodzice,
18 marca 2020– Dzień Świętego Patryka. Tego dnia proszę o ubranie Dzieci na zielono! Dzieci wyruszą na wielką
przygodę – poszukiwanie legendarnego Leprechauna, będą słuchały irlandzkiej muzyki i dowiedzą się co kryje nazwa
colcannon.
To będzie zielona zabawa!
Wspólne gotowanie: Panowie Kucharze i Dzieci przygotowują Irish stew.
Potrawa będzie serwowana w dzień św Patryka

20 marca
Godz. 13.00

Warsztaty bębniarskie
Prowadzenie Gaspard Conde - wybitny gwinejski muzyk i artysta. Mistrz gry na bębnach afrykaoskich typu djembe i
dun dun. Prowadzi warsztaty w przedszkolach i szkołach w całej Polsce oraz za granicą. Jest szanowanym
instruktorem i charyzmatycznym perkusistą, dzieci go uwielbiają. Jest jednym z pierwszych afrykańskich nauczycieli
w Polsce. Uczyło się od niego wielu polskich muzyków i instruktorów gry na djembe oraz dun dun.
Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej, oferty edukacyjnej i klubów

W każdy
poniedziałek i
środę miesiąca
Raz w tygodniu
każda grupa

Rozważania i opowieści biblijne oraz religia

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: z „Wysp Żółwich”.. Raz w miesiącu wspólnie z Panem Kucharzem Dzieci gotują posiłki charakterystyczne dla
kuchni różnych kontynentów które poznajemy i razem degustują. Wspólne gotowanie: 27 marca Dzieci z Panem
Kucharzem przygotowują potrawę z Galapagos

27 marca 2020
Godz.11.00

Wszystkie Dzieci z
Rodzicami i
pracownicy
Wszystkie Dzieci i
nauczyciele

Wszystkie dzieci i
nauczyciele

Wszystkie dzieci i
pracownicy

Wszystkie grupy

„Katecheza dobrego Pasterza”- przygotowanie Dzieci do rozumienia Ewangelii poprzez słuchanie Słowa Bożego z
wykorzystaniem literatury „Kredkami do Nieba”, interpretację piosenek religijnych w tańcu.

Klub Mały Europejczyk zwiedza świat. Galapagos to Wyspy Żółwie na Oceanie Spokojnym:
- wskazanie archipelagu Galapagos na mapie świata
- wykonanie i prezentacja flagi Galapagos
- Galapagos – świat niezwykłych zwierząt: żółwie słoniowe, kotiki galapagoskie, legwany lądowe i morskie,
pingwiny równikowe, głuptaki niebieskonogie, gekony galapagoskie, myszołów galapagoski, sowa galapagoska,
kormoran nielotny.
- nauka i prezentacja piosenki pt. „Galapagos” Sławy Przybylskiej
- degustacja charakterystycznych potraw z Galapagos

kolejne grupy
Pan Kucharz
Wszystkie grupy

Każdego dnia

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.

Wszystkie grupy

Raz w tygodniu
każda grupa

Ogólne zajęcia sensoryczno-motoryczne

Dzieci uczestniczą w zajęciach sensorycznomotorycznych prowadzonych przez nauczycielkę w
sali gimnastycznej- program własny

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

Raz w miesiącu
każda grupa

Warsztaty plastyczne - Mały Picasso – program własny
Marzec- Galapagos
Wyspy Galapagos nazywane są Wyspami Żółwimi.

Wszystkie grupy

Grupa 3-latki i 4-latki
Wykonanie żółwia z talerzyka papierowego i papieru kolorowego. Ozdabianie go metodą stemplowania.
Grupa 5-latki i 6-latki
Wypełnianie rysunku żółwia metodą wydzieranki.
1 x w tygodniu

„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 i
Pani Psycholog

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.
Cele bajkoterapii:
Integracja grupy,
Niwelowanie lęków związanych z niepewnością przed tym co nowe, nieznane,
Oswajanie z reakcjami na rożne emocje wyrażane przez koleżanki i kolegów (strach, płacz, radość, smutek), z
uczuciem tremy, z występami przed publicznością,
Rozwijanie empatii u dzieci- troska o siebie nawzajem,
Budowanie samoakceptacji.
Tematy na marzec:
Co to jest zazdrość?
Z „emoludkami” poznajemy emocje („Uczuciometr…”).
Co może sprawić przykrość innym?

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.
Opowiemy Dzieciom dlaczego dorośli są tacy mądrzy i skąd tę mądrość czerpią, czyli o przysłowiach, które są
mądrością narodów. Wyjaśnimy znaczenie przysłowia: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” i „Po burzy
słońce, po deszczu tęcza”

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 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

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

