Od miesiąca września 2019 roku na FB utworzona jest grupa „Przedszkolne
Kangurki”.Jest to grupa zamknięta ,zgodnie z polityką RODO. Należą do niej
wszyscy rodzice z grupy „Kangurki” oraz nauczycielki prowadzące grupę.
Na grupę regularnie wrzucane są ogłoszenia,posty,materiały do
powtórzeń,materiały do edukacji dla rodziców. Kontakt z rodzicami jest
praktycznie codziennie.
Od 16.03.2020-20.03.2020 roku zostały udostępnione następujące materiały:
-karty pracy 3 -latków do wydruku ,zgodnie z tematyką w programie PDF.
- 4 piosenki na YouTube oraz ich teksty.
-artykuły „Jak się nie nudzić w domu z dzieckiem”.
-artykuły ze stron „Kreatywne nauczycielki przedszkola”.
-propozycje prac plastycznych.
Rodzice chętnie dzielą się wiadomościami ze spędzania czasu z dziećmi.
Dzieci najchętniej malują,grają w gry planszowe z rodzeństwem,
spędzają czas na własnym podwórku(malują kamyki,jeżdżą rowerem),uczą się
piosenek. Przesyłana jest informacja zwrotna,rodzice wysyłają zdjęcia prac
dzieci .Proponują od siebie różne formy spędzania czasu wolnego.
Uważam,że taka strona w pełni odzwierciedla działania nasze,dzieci i rodziców.
Każdy rodzic posiada bowiem telefon i na bieżąco śledzi wiadomości
przesyłane przez nas.

E.Horosz
J.Baczyńska
I.Raszkiewicz

Tydzień II „Kangurki”

Tematyka tygodniowa:ZABAWY TU I TAM.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA
MIESIĄC MARZEC DLA GRUPY „KANGURKI”
- Zachęcanie

do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla
przedwiośnia; poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych (deszcz);
rozpoznawanie różnorodnych warunków pogodowych; zapoznanie z
pierwszymi oznakami wiosny- pierwsze wiosenne kwiaty: (krokus,
przebiśnieg).
-Porównywanie liczebności zbiorów;
- Stymulowanie rozwoju mowy dzieci.
-Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą; czystość w najbliższym
otoczeniu; podkreślanie roli właściwego odżywiania się; rozumienie potrzeby
dbania o zęby i leczenia ich; uświadomienie konieczności szukania pomocy u
lekarza w razie choroby; podkreślenie znaczenia zawodu lekarza i pielęgniarki
dla zdrowia ludzi.
-Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi; zapoznanie z wyglądem
i przeznaczeniem ogrodu zoologicznego oraz żyjącymi w nim zwierzętami;
porównywanie wyglądu wybranych zwierząt; przybliżanie ich zwyczajów.

Karty pracy do wydruku podane wcześniej w pliku PDF.(dla chętnych)

Wiersz ,,W marcu”
Raz śnieg pada, a raz deszczyk
Na jeziorze lód już trzeszczy
Błękit nieba lśni w kałuży
Bałwan w słońcu oczy mruży
Koniec zimy
Przerwa. Dzwonek
To nie dzwonek. To skowronek.

Piosenka „Bociany”

Bociany już przyleciały,
a żabki w stawie kumkały.
Bociany się ucieszyły, że żabki
zobaczyły.
ref: kle,kle,kle,kle
ja chętnie żabkę zjem.
Kum,kum,kum,kum
ucieknę ci co tchu.
Niedźwiadki się przebudziły
do lasu po miód ruszyły,
wdrapują się już na drzewo,
lecz pszczółki miodu strzegą.
Ref: mniam,mniam,mniam,mniam
jak wiele miodku tam.

