LIST DO RODZICÓW
W tym tygodniu przygotowywaliśmy się do świąt Bożego Narodzenia. W naszej sali
stoi ubrana przez nas choinka, czekamy na Świętego Mikołaja i prezenty od niego.
Rozmawialiśmy też o ważnej wartości, jaką jest ŻYCZLIWOŚĆ. Przy choince słuchaliśmy
kolęd i pastorałek, niektóre z nich wspólnie śpiewaliśmy.
Nadal bawimy się głoskami i literami, odczytujemy teksty, układamy wyrazy.
Utrwalamy naszą wiedzę matematyczną. Wzięliśmy udział w warsztatach pt. „Woda i życie”
Wiemy do czego potrzebna jest woda oraz która ryba nie musi pić wody. Po południu chętne
dzieci wykonywały dodatkowe dekoracje do sali.
W minionym tygodniu zostały przeprowadzone zajęcia o emocjach. Zapoznaliśmy się
z opowiadaniem Barbary Ciemskiej „Kubuś i przykrości”. Omówiliśmy następujące hasła:
przykrość, poczucie krzywdy oraz odpowiedzialność za swoje czyny. Podzieliliśmy się swoimi
sposobami na złość. Przypomnieliśmy sobie jak cudowną grupą jesteśmy oraz w jaki sposób
powinniśmy dbać o nasze relacje by nie sprawiać sobie przykrości. Rozwinęliśmy nasze talenty
artystyczne i plastyczne. Przedstawienie jasełkowe wyszło wyśmienicie! Mamy nadzieję, że
Rodzice będą mieli możliwość zobaczyć je już wkrótce. W przyszłym tygodniu czekają na nas
słodkie zajęcia!
Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:
– warto zaangażować dzieci do świątecznych przygotowań: ubierania choinki, pomocy w
kuchni, wykonywania elementów świątecznego wystroju i dekorowania nimi mieszkania;
– dobrym pomysłem będą zabawy kulinarne, np. wspólne wykonanie szyszek z ryżu
preparowanego (składniki: 100 g ryżu preparowanego, 300 g krówek, 100 g masła, 1 łyżka
kakao; przygotowanie: krówki rozpuścić z masłem, można dodać kakao, wymieszać, następnie
dodać ryż, lekko ostudzić; z letniej masy formować kulki w kształcie szyszek);
– można spróbować wspólnie wykonać szopkę bożonarodzeniową albo zabawić się w teatrzyk
z użyciem rekwizytów;
– dobrze jest uczyć dzieci dzielenia się z potrzebującymi, np. przez udział w akcjach
charytatywnych typu zbieranie karmy dla psów, wspieranie banków żywności;
– warto poświęcić czas na oglądanie i czytanie książek na temat sposobów spędzania świąt w
różnych rejonach świata.
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