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04 -05.12.2015 “LIST DO ŚW. MIKOŁAJA” 

Nasze przedszkolaki zostały zaproszone 
przez panią naczelnik Urzędu Pocztowego
w Wesołej na spotkanie w placówce 
pocztowej. Podczas wizyty dzieci mogły 
zapoznać się z pracą listonoszy. Osobiście 
poznać infrastrukturę pocztową „od 
podszewki”.  Rozmawialiśmy również 
o listach do Św. Mikołaja oraz wysyłaniu 
kartek ze świątecznymi życzeniami.

Tematyka pracy dydaktycznej oraz 
wychowawczej w grupie Żabek

W grudniu skoncentrujemy się wokół pięciu 
głównych tematów: Mikołaju, czekamy!; 
Zabawa w teatr; Niebawem święta; 
Poznajemy zwyczaje bożonarodzeniowe; 
Czy zwierzęta lubią zimę. 
Poznamy postać Mikołaja, dowiemy się gdzie 
mieszka.  Będziemy rozmawiać jak 
komunikowano się kiedyś, a jak dziś. 
Przygotujemy świąteczne kartki. Poznamy na 
czym polega praca na poczcie. Poznamy co 
to jest teatr, jego rodzaje, zasady 
zachowywania się podczas spektaklu. 
Odgrywanie ról za pomocą mimiki, gestem, 
ruchem i mową. Omawiać będziemy również 
tradycje związane ze świętami Bożego 
Narodzenia. Dzieci zdobywać będą 
podstawowe informacje na temat zwierząt i 
ich zwyczajów zimowych oraz jak im 
pomagać w czasie zimy.                                                                                                                                                            
Nauczymy się piosenek pt.  ,,Grudzień z 
Mikołajem"; ,,W lichej stajni", ,,Trampolina-
zimą". Dzieci zapoznają się z różnymi 
wierszami i opowiadaniami powiązanymi z 
tematyką zajęć.
                                            Iwona  Standziak

07.12.2015 - Spotkanie ze Św. Mikołajem. 

Tradycyjnie, na Mikołajki gościć będziemy 
specjalnego gościa. Po śniadaniu odwiedzi 
nas Święty Mikołaj. W planach mamy 
wspólne zabawy, konkursy, atrakcje.
Po  wspólnej zabawie Mikołaj każdemu 
dziecku wręczy upominek.
Uwaga! Nowi rodzice, którzy dołączyli do 
naszego przedszkola są profesjonalnymi 
fotografami. Zgodzili się uwiecznić imprezę 
na zdjęciach. Fotografie będą robione jako 
reportaż podczas zabaw - zespołowo oraz 
indywidualne dzieciom z Mikołajem.
Płyty ze wszystkimi zdjęciami kosztować 
będą 15,00 pln za  płytę za każde  dziecko. 
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Zapraszamy Rodziców na spotkania 
świąteczne, na godzinę 16.30.

15.12.2015 - Spotkanie świąteczne
       z Rodzicami z grupy Motylków (maluszki)

16.12.2015 - Spotkanie świąteczne
     z Rodzicami z grupy Słoneczek (średniaki)

17.12.2015 - Spotkanie świąteczne
      z Rodzicami z grupy Żabek (starszaki) 

W  n a j m ł o d s z e j  g r u p i e  b ę d z i e m y  
przygotowywać pierniki oraz wspólnie
z Rodzicami je ozdabiać (to już taka nasza 
bożonarodzeniowa tradycja).

W średniakach i starszakach, po występach 
a r t y s t y c z n y c h  n a s z y c h  d z i e l n y c h  
przedszkolaków, chciałybyśmy zaprosić 
Państwa na wspólne warsztaty artystyczne, 
które poprowadzi Pani Grażyna Bany. 
Wspólnie wykonywać będziemy stojące 
postaci aniołów i aniołeczków. Wszystkie 
przybierzemy złotem, srebrem wedle 
upodobania. Nie zapomnimy o modnych 
aureolach i anielskim włosie.
Serdecznie Państwa zapraszamy do 
wspólnej zabawy.
                                           Katarzyna  Miłosz
 

Tematyka pracy dydaktycznej oraz 
wychowawczej w grupie  Słoneczek

W miesiącu grudniu, w naszej grupie 
przeważać będzie tematyka świąteczna.  
Będziemy uczyć się piosenek zimowych po 
polsku i  angielsku , które zaprezentujemy
na spotkaniu z rodzicami:) Na początku 
miesiąca świętować będziemy Barbórkę. 
Wykonamy prace plastyczne węglem 
malarskim. Rozmawiać będziemy o Mikołaju , 
zwyczajach świątecznych i zimowej 
pogodzie. 
                                         Karolina Plucińska

Przypominamy również, iż z uwagi na 
konieczność oddania pracownikom dnia 
wolnego za święto wypadające w sobotę 
Wigilia - 24.12.2015 - jest w naszej placówce 
dniem wolnym od pracy.

Anna Dawidowicz - nowa asystentka 
nauczyciela w grupie maluszków

Ponieważ pani Ewelina z powodów 
rodzinnych zrezygnowała z pracy, na jej 
miejsce  zatrudniona została Pani Ania, która 
napisała o sobie kilka słów:
od ubiegłego tygodnia mam zaszczyt oraz 
przede wszystkim przyjemność zajmować się 
Państwa pociechami.
Moje dotychczasowe doświadczenie
w sprawowaniu opieki nad dziećmi opieram 
na współpracy z firmą organizującą zajęcia 
edukacyjne dla maluchów. Moim głównym 
zadaniem była pomoc w prowadzeniu 
warsztatów, animacji i zabaw dla dzieci. 
Okres ten pokazał mi jak wiele radości
i satysfakcji można czerpać z pracy z dziećmi.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie i do 
zobaczenia.
                                   Anna Dawidowicz


