
LUTY 2017



Kartka z kalendarza - luty
  2 lutego - Dzień Pozytywnego Myślenia  
  9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy 
  9 lutego - Dzień Bezpiecznego  Internetu 
10 lutego - Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112  
13 lutego -  Światowy Dzień Radia 
14 lutego - Walentynki 
17 lutego - Dzień Kota
21 lutego - Międzynarodowy  Dzień Języka Ojczystego
26 lutego - Dzień Dinozaura 
27 lutego - Dzień Niedźwiedzia Polarnego
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Propozycje ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania i pisania. Część 1

Zajęcia manualne
• Malowanie. Rozluźnianie napięcia mięśniowego rąk

 Ćwiczenia : 
1. Wypełnianie kolorem całej powierzchni papieru
2. Malowanie form kolistych
3. Malowanie form falistych
4. Malowanie dużych konturowych rysunków

• Usprawnianie końców palców
Ćwiczenia :

1. Stukanie czubkami palców
2. Malowanie suchym palcem
3. Malowanie pęczkiem waty
4. Modelowanie w glinie i plastelinie
5. Wyrywanki i naklejanki  (kompozycje z różnych form)
6. Nawlekanie koralików
7. Haftowanie na tekturkach z dziurkami

Ćwiczenia graficzne
Ćwiczenia :

1. Kreślenie form kolistych
2. Kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty
3. Malowanie kredkami konturowych rysunków
4. Kreślenie linii w ograniczonym polu
5. Kopiowanie rysunków
6. Rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter

Usprawnianie spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej
Ćwiczenia :

1. Rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych w krótkich  ekspozycjach
2.  Dobieranie par jednakowych obrazków 
3. Układanie obrazków po lewej i prawej stronie
4. Układanie obrazków w szeregu wg kolejności w jakiej były pokazywane
5. Dobieranie części do całego obrazka
6. Układanie obrazków z części
7. Dobieranie jednakowych form geometrycznych
8. Układanie kompozycji z oddzielnych figur geometrycznych
9. Układanie kompozycji geometrycznych z części
10. Odtwarzanie linii różnie ukierunkowanych
11. Rysowanie kompozycji geometrycznych za pomocą szablonów
12. Kończenie zaczętych rysunków
13. Rysowanie kompozycji geometrycznych wg wzoru
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Wypełniony formularz można odesłać pocztą na adres Redakcji:
„Przedszkolne ABC”, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa.

Zamówienie można złożyć również przez stronę internetową: http://www.przedszkolneabc.pl/.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 794 994 190.

Cena jednego egzemplarza wynosi 24 zł (z VAT). Koszty wysyłki prenumeraty rocznej pokrywa Wydawca.

* Proszę wypełnić w przypadku instytucji.

Formularz zamówienia
prenumeraty czasopisma

dAne zAmAWiAjąCego / dAne do fAKTury dlA insTyTuCji*

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa instytucji*

Kod pocztowy, miejscowość

Wysyłając formularz zamówienia, wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę „Przedszkolne ABC”
Małgorzata Narożnik, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa w celach marketingowych i zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej
przesyłanej drogą elektroniczną.

W przypadku przedłużenia prenumeraty 
udzielamy rABATu w wysokości 5%

Ulica, nr domu i mieszkania

NIP*

Zamawiam jedenaście kolejnych wydań – koszt 264 zł

Telefon (z numerem kierunkowym)

Adres e-mail

Miejscowość i data

Podpis osoby zamawiającej Pieczątka instytucji i podpis osoby upoważnionej*


