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Co ciekawego wydarzyło się
w Niepublicznym Przedszkolu „Przy Lesie” w
Jabłonnie w roku przedszkolnym 2015/2016

WRZESIEŃ
23.09. powitaliśmy Jesień.
30.09. obchodziliśmy Dzień Chłopaka.

PAŹDZIERNIK
07.10. celebrowaliśmy Dzień Ziemniaka.
14.10. wyjechaliśmy na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.
21.10. przyjechał do nas teatrzyk z przedstawieniem „Kłamstwa Kozy
23.10. uroczyście pasowaliśmy na przedszkolaka dzieci, które dołączyły do
nas we wrześniu.
30.10. bawiliśmy się na Balu Duchów i Straszydeł.

LISTOPAD
10.11. rozmawialiśmy z dziećmi na temat Święta Niepodległości.
18.11. przyjechali do nas przedstawiciele firmy cateringowej EduChefem z
warsztatami pt. „„Witaminy na talerzu, czyli sekrety zdrowej kuchni w
przyrządzaniu zdrowych kanapek”.
20.11. rozmowialiśmy z dziećmi na temat ich praw z okazji Światowego Dnia
Ochrony Praw Dziecka.
23.11. obchodziliśmy Dzień Życzliwości.
24.11. dzieci z grupy „O” pojechały do Szkoły Sapere Aude i uczestniczyły w
projekcie pt. „Poznajemy szkołę”.
25.11. pojechaliśmy na wycieczkę do Teatru Lalka do Warszawy na spektakl
„Panna Kreseczka”.
26.11. obchodziliśmy Światowy Dzień Misia Pluszowego.
30.11. bawiliśmy się na zabawie andrzejkowej.
Braliśmy udział w Ekologiczny Konkurs Plastyczny pt. „Zrób to
sam”
Przeprowadziliśmy konkurs na wykonanie razem z dzieckiem w
domu „Orderu Życzliwości”, który można było wykonać dowolną
techniką.

GRUDZIEŃ
01.12. powitaliśmy Choinkę.
04.12. rozmawialiśmy na temat pracy górnika i jego święta.
07.12. obchodziliśmy mikołajki w przedszkolu.
09.12. oglądaliśmy przedstawienie pt. „Choinka”.

08. i 10. 12. Zaprosiliśmy Rodziców na świąteczne przedstawienie tzw.
„Jasełka”
14.12. wybraliśmy się z wizytą na pocztę w Jabłonnie.
21.12. powitaliśmy Zimę
31.12. świetnie bawiliśmy się podczas zabawy sylwestrowej.
Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny na ozdobę bożonarodzeniową.

STYCZEŃ
11.01. odbyła się Zimowa olimpiada, czyli dzień sportów zimowych.
21.01. pojechaliśmy do Muzeum Ewolucji do Warszawy na lekcję o
dinozaurach.
25.01. zaprosiliśmy do przedszkola Babcie i Dziadków na uroczystość,
którą dla nich przygotowały przedszkolaki.
28.01. bawiliśmy się na Balu Karnawałowym.

LUTY
04.02. podczas Tłustego Czwartku rozmawialiśmy o polskiej tradycji
związanej z zakończeniem karnawału i objadaliśmy się pączkami
wykonanymi przez firmę EduChef.
15.02. z okazji dnia św. Walentego rozmawialiśmy z dziećmi o przyjaźni.
17.02. obchodziliśmy Dzień kota.
26.02. obchodziliśmy Dzień Dinozaura.
29.02. pojechaliśmy na wycieczkę do Teatru Małego Widza do Warszawy na
spektakl „Cztery pory roku”.

MARZEC
08.03. obchodziliśmy Dzień Dziewczyny
21.03. witaliśmy Wiosnę.
22.03. pojechaliśmy na wycieczkę do pracowni „Guliwer” do Legionowa na
warsztaty wielkanocne.

KWIECIEŃ
07.04. rozmawialiśmy z dziećmi co robić, by cieszyć się dobrym zdrowiem
podczas Światowego Dzień Zdrowia.
11.04. przyjechał do nas teatrzyk z przedstawieniem pt. „Zaczarowany las”.
22.04. zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy chronić nasze środowisko
przed zanieczyszczeniami podczas Światowego Dnia Ziemi .
25.04. pojechaliśmy na wycieczkę, której temat brzmiał „Dawno temu w
zagrodzie” do Gospodarstwa Agroturystycznego do wsi Wymysły.
Przedszkolaki wzięły udział w konkursie recytatorskim pt. „Wiersze
Brzechwy i Tuwima” i Nadia Knap zdobyła I miejsce w kategorii
wiekowej 5 i 6 latków.

MAJ
02.05. rozmawialiśmy o symbolach narodowych Polski podczas Święta
Flagi.
14.05. miał miejsce w naszym przedszkolu Dzień Otwarty z licznymi
atrakcjami.
19.05. rozmawialiśmy o wszechświecie podczas Dnia Kosmosu.
20.05. wybraliśmy się do Biblioteki Publicznej w Jabłonnie na lekcję
biblioteczną .

25.05. pojechaliśmy do Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie na lekcję
o bezpieczeństwie.

CZERWIEC
01.06. bawiliśmy się podczas Dnia Dziecka w przedszkolu.
02.06. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Rodziny.
09.06. wysłuchaliśmy w przedszkolu koncertu pt. „Lato czeka”.
10.06. pojechaliśmy do Centrum Szkolenia Policji na Dzień Otwarty.
13.06. pojechaliśmy na wycieczkę do ZOO.
17.06. zaprosiliśmy Rodziców na pokaz taneczny dzieci, które chodziły na
zajęcia tańca do przedszkola.
21.06. powitaliśmy Lato.
27.06. najstarsze przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności w
przedstawieniu z okazji zakończenia roku przedszkolnego.
Ewa Czerwiakowska

