
Co słychać u Motyli? 

 
We wrześniu mamy do zrealizowania 2 bloki tematyczne: 

•  „Jesteśmy bezpieczni – dbamy o siebie” już za nami. 

• „W przedszkolu” . 

  W pierwszych tygodniach pobytu w przedszkolu 

rozmawialiśmy o wirusach, co należy robić żeby nie zachorować. 

Uczyliśmy się rymowanki o myciu rąk, dzięki której łatwiej jest 

zapamiętać w jaki sposób należy myć ręce aby były naprawdę 

czyste. Dzieci wiedzą, że należy myć je często i dokładnie  

z użyciem mydła. Przypomnieliśmy sobie piosenki, zabawy, których uczyliśmy się w maluszkach. 

Kolorowaliśmy, wycinaliśmy, budowaliśmy z klocków. Czas nam mijał szybko i wesoło. Pomimo 

zmian jakie przeszło nasze przedszkole dzieci świetnie odnalazły się w nowej rzeczywistości. 

Czasem tylko rano bywają ciężkie rozstania z rodzicami ale chwilę po wejściu na salę wracają 

uśmiechy. Dużo rozmawialiśmy również o emocjach i ich przeżywaniu. Utworzyliśmy „kącik 

emocji”, w którym dzieci na termometrze mogą zaznaczyć jak się czują. Mamy również „szufladę 

złości”, dzięki której możemy pozbyć się wszystkich złych emocji. 

 

Dlaczego ważna jest rozmowa z dzieckiem na temat emocji? 

 Rozmawiając z dziećmi o emocjach, rozwijamy samoświadomość dzieci, lepiej rozumieją 

rzeczywistość, poszerzają słownik emocji, budujemy więź emocjonalną, która jest bardzo ważna dla 

rozwoju psychicznego oraz społeczno-emocjonalnego dziecka. 

 

TEGO SIĘ UCZYLIŚMY 

„6 skoków do naprawdę czystych rąk” 

1. Umyj rączkom brzuszki 

2. Później plecki 

3. I paluszki 

4. Potem palce złap na wędkę 

5. Pokręć kciuki śrubokrętem 

6. I na koniec swe paluszki potrzyj szybko o dwa brzuszki 

 

Co przed nami? 

 W ostatnich tygodniach września czeka na nas drugi blok tematyczny „W przedszkolu”. 

Będziemy wspominać wakacje, podróże ale również wspólnie ustalimy „Kontrakt grupy”, którego 

będziemy starać się przestrzegać. Przypomnimy sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez 

jezdnię, jak wygląda sygnalizator świetlny i znaki drogowe. 

 Nasza grupa realizuje Międzynarodowy Projekt Emocja i 15.09.2020r. będziemy obchodzić 

„Dzień Kropki” - dzień kreatywności. W tym dniu dzieci ubierają się w kropkowe ubrania. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

Rytmika- mgr Piotr Derucki 

Religia – mgr Małgorzata Korytkowska-Wajer 

Język angielski – mgr Grażyna Karaszewska 

Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy – mgr Bogumiła Pawłowska 

 

Przypominamy!! Do przedszkola nie przynosimy: zabawek, kolorowanek, książeczek. 

 


