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Ludzik z kasztana
Bożena Forma

Kasztanek, kasztanek,
w czapeczce zielonej,
spogląda to w jedną,

to w drugą stronę.

Znalazły go dzieci,
ze sobą zabrały.

W przedszkolu zostaniesz
kasztanku mały.

Zrobiły z kasztanka
ludzika śmiesznego.
Ludzik ten wesoło
mruga do każdego.



Prawa Dziecka
Mam prawo do

równości, wolności,                   życia, miłości               posiadania domu

przyjaźni i szacunku            szczęścia i radości                          i rodziny

swobody sumienia                                                                 ochrony zdrowia

i wyznania                                                                        i bezpieczeństwa

zabawy i wyboru jej                                                   samotności, marzeń,

towarzyszy                                                                      odpoczynku, snu
    i wolnego czasu

                                                                                    życia bez przemocy

wyboru jedzenia         narodowości i
    tożsamości

 

opieki medycznej                       tajemnic,
 prywatności

i własnego zdania

niepowodzeń i łez              odmiennego wyglądu
    zewnętrznego

niewiedzy, zadawania 
pytań  i rozwijania 
zainteresowań                                                        nietykalności osobistej



Rozwój grafomotoryki – ćwiczenia praktyczne

Grafomotoryka to sprawność manualna rąk przejawiająca się właściwą precyzją ruchów
dłoni i palców oraz odpowiednim tempem wykonywanych czynności.

Wymaga ona zdolności naśladowania ruchów, wykonywania ruchów sekwencyjnych
i precyzyjnych, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej

oraz sprawności manualnej.

Rozwój grafomotoryki u dziecka trwa kilka lat. Kształtuje się etapami, od prostych
do skomplikowanych form. Dziecko w wieku 3 lat zaczyna kreślić według wzoru proste kształty

takie jak: koło, szyny, krzyżyk, kwadrat, prostokąt, trójkąt, aż w wieku 6 lat – romb. Najpierw
dzieci rysują znaczki po śladzie, potem kreślą wzory i szlaczki, a na końcu wykonują główne

zadanie – piszą w liniach litery i cyfry.

Propozycje ćwiczeń grafomotorycznych:
 łączenie kropek
 odwzorowywanie rysunków zgodnie ze wzorem
 dyktanda graficzne
 gra w ringo, bierki, pchełki
 rysowanie wzorów
 znajdowanie drogi do celu (labirynty)
 rysowanie szlaczków, liter
 rysowanie z użyciem szablonów
 ćwiczenia w liniaturze
 dorysowywanie brakujących elementów
 łączenie przedmiotów znajdujących się po jednej stronie kartki z ich cieniami po drugiej stronie

kartki
 kaligrafia

Przy ćwiczeniach tego typu należy zwrócić szczególną uwagę na:

-zachowanie kierunku pisma od lewej do prawej,

-siłę nacisku na kartkę narzędzia pisarskiego,

-postawę ciała,

-sposób trzymania ołówka bądź kredki

Pamiętajmy, że dziecko kończące edukację przedszkolną nie musi pisać
“pięknych” liter, ale jego dłonie mają uzyskać gotowość do nauki pisania.



Baśnik - mądre bajki z
przymrużeniem oka

 Książka rozwija, pobudza wyobraźnię, wywołuje emocje i uczy, jak sobie z nimi radzić. Przygody

bohaterów przenoszą dzieci do innego świata. 

Marzenia Heli

 Hela jest marzycielką! Dowiedz się, jak dba o las i dlaczego jej przyjaciele chcą być podobni do niej. 

Mazidlak Ernest
Czy wiesz dlaczego maki są czerwone? W tej opowieści o przyjaźni, wytrwałości i magii kolorów dowiesz

się, czyja to sprawka. 

Skrytki i sekrety szczęścia
Czym jest szczęście? Zbiór opowiadań dzięki którym dowiesz się jak wartościowe jest nasze życie i jak

możesz postrzegać szczęście. 

Baśń o Jelonku
Opowieść o tym, jak stojąc w miejscu, ruszyć na najdłuższą wyprawę do swojego serca 

i odnaleźć tam szczęście. 



Kącik dla dziecka
1. Znajdź drogę wiewiórki do żołędzia.

2. Doświadczenie

Potrzebne przybory  
*2 puste pojemniki po jogurcie (z niewielką dziurką na środku dna);
*2 krótkie patyczki
*długi sznurek

Wykonanie  
Każdy koniec sznurka:
-przeciągnij przez dziurkę w dnie pojemników po jogurcie,
-przywiąż na środku do małego patyczka lub po prostu zrób supeł.

Teraz trzymając z jeszcze jednym dzieckiem pojemniki, rozciągnij sznurek tak, aby był 
dobrze napięty. Mów do swojego pojemnika. W tym czasie twój rozmówca powinien 
trzymać swój pojemnik przy uchu. Potem Ty wysłuchaj, co on ma Ci do powiedzenia.



3. Owocowa wykreślanka

Kącik języka angielskiego



4. Pokoloruj misia według kodu: 1 – ciemny brązowy, 2 – jasny brązowy, 3 – różowy, 4 – 
szary, 5 – zielony, 6 – niebieski



Co nas jeszcze czeka
5.11 Dzień Postaci z Bajek

10.11 Dzień Jeża

11.11 (12.11) Dzień Niepodległości

19.11 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

25.11 Dzień Pluszowego Misia

30.11 Andrzejki

3.12 Dzień Górnika

6.12 Mikołajki

21.12 Spotkanie z Gwiazdorem

Realizacja imprez, świąt i uroczystości będzie przebiegała w różny sposób. 
W poszczególnych  grupach mogą znajdować się dodatkowe imprezy.
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