
  Luty w grupie       
     Indian...

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie "Co nam w sercu gra?" dzieci z grupy Indian
realizowały kolejne etapy Innowacji Pedagogicznej pt. "Mały Miś w Świecie Emocji"  w tym
miesiącu zamykaliśmy nasze wszystkie pozytywne wspomnienia w słoiku tak by w sytuacji

trudnej móc wylosować coś miłego na dobry dzień! Tak tez powstały Pamiętniki
Pozytywnych Emocji. Przeczytaliśmy wiele ciekawych bajek ale "Szary Domek" szczególnie
utkwił nam w pamięci, może dlatego, że każdy z nas potrzebuje zrozumienia, przyjaźni oraz

kubka herbaty w miłym towarzystwie od czasu do czasu. 

W zaciszu Indiańskiej sali powstawały cudowne karnawałowe maski by z lekkością
wejść w temat Balu Karnawałowego ! Było skocznie, tanecznie i wesoło! 

W deszczowe dni umilaliśmy sobie czas na Magicznym  Dywanie oraz bawiąc się
wspólne chustą KLANZA. A kiedy pogoda dopisała cudownymi promieniami słoneczka i masą

białego puchu szaleliśmy w przedszkolnym ogrodzie! 

W lutym obchodziliśmy również Walentynki - tworząc sobie miłe upominki oraz
kartki, które można było podziwiać w holu przedszkola. 

17 Lutego natomiast był Dzień Kota - z tej okazji przygotowaliśmy prezenty dla
naszych kolegów i koleżanek z grupy Kotków, a sami zamieniliśmy się na jeden dzień

 w cudowne uśmiechnięte kociaki.  

Jak co tydzień uczyliśmy się Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz śpiewając
nowe piosenki oraz tworząc kolejne prace zarówno na papierze jak i w przestrzeni. Dzięki tej

metodzie doskonalimy mowę, przygotowujemy się do nauki czytania i pisania, uczymy się
rysowania, poznawania liter i cyfr.

22 Lutego byliśmy na spektaklu pt. "Mam Emocje" w Teatrze Aktora i Lalki.
Widowisko odbyło się on- line, a dzięki niemu wiemy już jak przegonić strach i poradzić sobie
z większością potrzebnych nam emocji zarówno tych, które nas smucą jak i tych po których

fikamy koziołki. 

Ponadto jak każdego dnia ćwiczyliśmy Integracje Odruchów Pierwotnych wg, Metody Sally
Goddart - zamieniamy się wtedy w wiatraczki, zaciekawione gąsienice czy rybki. Czasem też

kodujemy ! Luty w przedszkolu był pracowity teraz czekamy na Panią Wiosnę .






