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Dziś zrobimy kokardy

Świętować będziemy
Dzień Niepodległości
Godnie uczcić chcemy

Będą one miały
Barwy narodowe
Przygotuj kolory
Białe i czerwone

W środku białe koło
Na zewnątrz lamówka
Zmarszczona czerwona
Dokoła obwódka

Dla każdego patrioty
Na święto państwowe
Znak dumy i radości
Ojczyzny zjednoczonej 

LISTOPAD 2020

https://krokdozdrowia.com/jak-pozbyc-sie-stechlego-zapachu-z-ubran-poznaj-kilka-cennych-porad/


HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA LISTOPAD 2020

GRUPA I KANGURKI

Akcja charytatywna – Góra Grosza
5.11 - Dzień Postaci z Bajek.

9.11 – Wykonanie kokard o barwach narodowych, zgodnych z tradycją

10.11 - Narodowe Święto Niepodległości

16.11 – Dzień Tolerancji

20.11 – Międzynarodowy  Dzień Praw Dziecka

25.11 - Dzień Pluszowego Misia 

30.11 – Andrzejki

GRUPA II KUBUSIE

Akcja charytatywna – Góra Grosza

9.11 – Wykonanie kokard o barwach narodowych, zgodnych z tradycją

10.11 - Narodowe Święto Niepodległości

16.11 – Dzień Tolerancji

20.11 – Międzynarodowy  Dzień Praw Dziecka

25.11 - Dzień Pluszowego Misia

30.11 – Andrzejki

GRUPA III KRÓLICZKI

Akcja charytatywna – Góra Grosza

9.11 – Wykonanie kokard o barwach narodowych, zgodnych z tradycją

10.11 - Narodowe Święto Niepodległości



13.11 – “Spotkanie z historią” online z panem Michałem ( OKSiR) 

16.11 – Dzień Tolerancji

20.11 – Międzynarodowy  Dzień Praw Dziecka 

25.11 - Dzień Pluszowego Misia

30.11 – Andrzejki

GRUPA IV TYGRYSTKI

9.11 – Wykonanie kokard o barwach narodowych, zgodnych z tradycją

13.11 – “Spotkanie z historią” online z panem Michałem ( OKSiR) 

16.11 – Dzień Tolerancji

20.11 – Międzynarodowy  Dzień Praw Dziecka

25.11 - Dzień Pluszowego Misia

30.11 – Andrzejki

GRUPA V SOWY 

5.11 – Dzień Postaci z Bajek

6.11 – Wykonanie kokard o barwach narodowych, zgodnych z tradycją

9.11 – Teatrzyk kukiełkowy “Świecie – moje miasto”

13.11 – “Spotkanie z historią” online z panem Michałem ( OKSiR) 

16.11 – Dzień Tolerancji

20.11 – Międzynarodowy  Dzień Praw Dziecka

25.11 - Dzień Pluszowego Misia

30.11 – Andrzejki

 
 







 
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.



 

Narysuj  linie po kropkach



  



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



Kącik języka angielskiego

  

 

 

Listopadowi solenizanci
           
                 
 GR.I                            Oliwier G., Jan K.

GRII                    Olivier W. 

GR.III                   Filip P., Tymoteusz W.

GR.IV                           Wiktoria T.

Redakcja gazetki: Maria Siwocha, Elżbieta Recka, Beata Sobocka


	Rozwój grafomotoryki – ćwiczenia praktyczne

