WYDARZENIA
W PRZEDSZKOLU
KWIECIEŃ 2021
Odbiorcy/
Lp
.

Data

Wydarzenie

uczestnicy
wydarzenia

1.

02.04.2021r.

„Dzień autyzmu” - kształtowanie wiedzy na temat
autyzmu, uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych

Gr. „ Tygryski”

2.

07.04.2021r.

Światowy Dzień Zdrowia. Zapoznanie z Gr. „Tygryski”
zawodem - lekarz/pielęgniarka - prezentacja Gr. „Żabki”
multimedialna.
Zapoznanie
ze
sprzętem
Gr. ,,Motylki”
medycznym.
Gr. ,,Wiewiórki”
Gr. „Jagódki”

3.

09.04.2021 r.

Dzień Rodzeństwa. “Siostra, brat …to mój cały Gr. „Żabki”
świat”. Robimy sobie wspólne zdjęcie
z rodzeństwem.

4.

12.04.2021 r.

1. Światowy Dzień Czekolady:
- Zajęcia kulinarne - robimy czekoladowego Gr. „Tygryski”
murzynka.

- Zapoznanie z zawodem cukiernika. Pieczenie
muffinek
w
polewie
czekoladowej.
Uświadomienie
dzieciom
konieczności
przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania ze Gr. ,,Motylki”
sprzętu kuchennego pod opieką dorosłych.
5.

15.04.2021 r.

1. Wirtualny spacer po Muzeum Powstania Gr. „Jagódki”
Warszawskiego - zapoznanie z zawodem
pracownika muzeum.
2. Dzień Sztuki - zapoznanie z
zawodem malarza.

6.

19.04.2021 r.

Gr. ,,Wiewiórki”

1. Dzień Rowerowy. Sport to zdrowie. Wyprawa Gr. „Tygryski”
rowerowa, droga do przedszkola. Zaparkowanie
na placu zabaw. Slalom sportowy - zawody
sportowe.
2. W ramach realizacji programu kulinarnego - Gr. ,,Motylki”
pogadanka o wodzie - poznanie właściwości
wody jako niezbędnej do funkcjonowania
żywych organizmów

7.

19-23.04.2021r Realizacja modułu
projektu ,,Emocja”.

8.

22.04.2021 r.

,,Empatia”

w

ramach Gr. ,,Wiewiórki”

1. Dzień Ziemi
- Porządkujemy nasz ogród przedszkolny.
- Nauka poprzez
multimedialnej.

zabawę

na

tablicy Gr. „Żabki”

- Zajęcia pod hasłem ,,Dbamy o naszą Planetę”.

Gr. „Tygryski”
Gr. ,,Wiewiórki”

2. “Dobry uczynek dla Ziemi” - realizacja
Gr. „Żabki”
modułu ,,Zmisiowany ekokalendarz”.

3. ,,Tęczowe obrazy” - Malarstwo inspirowane Gr. „Jagódki”
wierszem J. Brzechwy ,,Kolory” i muzyką
Wasilliego Kindinsky.
9.

23.04.2021 r.

1.Światowy Dzień Książki
Gr. „Żabki”

- “Książka najlepszym przyjacielem człowieka” Gr. ,,Motylki”
- projektujemy ilustrację do wybranych książek.
- ,,Książka głównym bohaterem dnia”.
Gr. ,,Wiewiórki”
Rozwiązywanie zagadek dotyczących znajomości
bajek, baśni, przeplatane zabawami ruchowymi
i czytaniem utworów.
Gr. „Tygryski”
- ,,Jak powstaje książka” - rozbudzanie
zainteresowań technicznych związanych z
Gr. „Jagódki”
procesem publikowania książki.
2. ,,A ja kocham moje miasto” - narysowanie
Gr. ,,Wiewiórki”
największej laurki dla miasta - kredą na placu.

3. Labo Odkrywcy – doświadczenie przez
eksperymentowanie. Temat: "Czarodziejskie Wszystkie grupy
lustro" zapoznanie dzieci z techniką tworzenia
lustra i tworzenia biżuterii.

10. 26.04.2021 r.

Dzień Drzewa - zapoznanie z budową drzewa, Gr. ,,Motylki”
jego znaczeniem dla człowieka, zwierząt
i przyrody. Wykonanie pracy plastycznej ,,Moje
drzewo”.

11. 27.04.2021 r.

Dzień Florysty - “Florysta - kto to taki?” - Gr. „Żabki”
zapoznanie z zawodem – florysta.
„Dzień Weterynarza” - projekcja
multimedialna, poznanie zawodu weterynarza

Gr. „Wiewiórki”

12. 29.04.2021 r.

W ramach innowacji ,,Baw się z nami - Gr. ,,Wiewiórki”
sensoryczne zabawy dla maluchów” - zajęcia
rozwijające percepcję dotykową, słuchową,
zapachową “Wiosenne zabawy”.

13. 29.04.2021 r

1.Międzynarodowy Dzień Tańca
- Zabawy taneczne. Poznanie tańca naszych Gr. ,,Tygryski”
przyjaciół z Turcji.
Gr. ,,Motylki”
- umożliwienie dzieciom okazji do tańca jako Gr. ,,Wiewiórki
wspaniałej formy aktywności ruchowej dającej
Gr. „Żabki”
wiele radości i zadowolenia
2. ,,Jak dobrze mieć sąsiada” - zapoznanie się
z
historią,
tradycjami,
folkiem
kraju
sąsiadującego z Polską.

Gr. „Jagódki”

Urodziny w kwietniu obchodzą:
1. Grupa „Wiewiórki” – Adam, Alek
2. Grupa „Żabki” – Wiktor
3. Grupa „Tygryski” - Ewa
4. Grupa „Jagódki” – Ola G., Kasia, Maja, Ola N.

Zajęcia cykliczne:
1. Religia – raz w tygodniu – PONIEDZIAŁEK/CZWARTEK
2. Korektywa – raz tygodniu – WTOREK
3. Rytmika – raz w tygodniu – ŚRODA
4. Labo Odkrywcy – doświadczenie przez eksperymentowanie – raz w miesiącu (piątek)
5. Fanny Jodo – raz w tygodniu - PONIEDZIAŁEK
Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do zmian w wydarzeniach miesiąca

