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Nasze dyżury w przedszkolu tablica imienna
Cena brutto

14,00 zł

Cena netto

11,38 zł

Cena poprzednia

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

288

Producent

Bystra Sowa

Opis produktu
Tablica "Nasze dyżury w przedszkolu" ma uczyć dzieci odpowiedzialności za zadania w danym dniu bądź tygodniu. Dzieci
chętnie wykazują się samodzielnością i współpracą w czasie wykonywania odpowiedzialnych zadań wyznaczonych na dany
tydzień, jakim są dyżury. Na tablicy dyżurów występują obrazki symbolizujące dany dyżur np. łazienka, kącik książek, kącik
lalek, kącik zabawek, stołówka/ jadalnia i wiele innych.
Dzieci mogą pełnić np.. dyżur przy nakrywaniu do stołu. Z chęcią biorą udział w realizowaniu tego zadania. Pamiętają o
założeniu fartuszka, umyciu rąk. Do ich zadań należy rozstawienie na brzegach stolików talerzy, na środku stolika kubeczków i
sztućców. Po ukończonym posiłku dzieci pomagają w odnoszeniu ze stolików na wyznaczone miejsce naczyń, na których nie
ma posiłku np. kompotu.
Innym zadaniem może być pełnienie dyżuru w łazience, gdzie dzieci rozdają innym pastę do zębów. Czynność ta wymaga
precyzji i staranności przy wyciskaniu pasty oraz umiejętności koncentracji uwagi przy jednoczesnym pilnowaniu zachowania
porządku przez innych ustawienie się w kolejce, oczekiwanie na swoją kolej.
Innym dyżurem, jest utrzymanie czystości na podłodze i przy stolikach. Dyżur ten wdraża dzieci do kontrolowania stanu
podłogi, i w miarę potrzeby zbierania z niej rozrzuconych zabawek, zamiatania skrawków papierów np. po wycinaniu za
pomocą zmiotki, która znajduje się w sali i szufelki.
Ważnym i odpowiedzialnym dyżurem jest utrzymanie porządku na przedszkolnych półkach w sali. Dyżurni pilnują ,aby po
skończonej zabawie wszystkie rzeczy wróciły na swoje miejsce. W piątek dzieci kończą swój dyżur i następuję ocena.
Tablica dyżurów dla dzieci występuję w formacie A3 (30cmx 42 cm) w wersji zalaminowanej, wraz z różnymi obrazkami
zadaniowymi/ dyżurnymi. Na tablicy znajdują się 2 puste okienka, na których można zamieścić imię dziecka (plakietki) lub
napisać mazakiem suchościeralnym. W każdym dniu dane dziecko pełni szczególny dyżur w danym zadaniu.
Tablica na oznaczenie dyżurnych starczy na grupę 24 - osobową.
Zawartość zestawu:
Tablica dyżurów w formacie zalaminowanej (100 mic) A3 ( 30 cmx 42 cm) i wydrukowana na grubym papierze o gramaturze
160 g.
Przed zakupem wybierz odpowiednie opcje.

Na zamówienie do zestawu proponujemy drukowanie i zalaminowanie plakietek pod wymiar pustych okienek z
imionami dzieci. Wycena indywidualna przy kontakcie z nami (od 10 do 20zł + opcja rzepa )

RZEPA SAMOPRZYLEPNA W NASZYM SKLEPIE DOSTĘPNA W ZAKŁADCE AKCESORIA. DO ZESTAWU POTRZEBNE
JEST OK. 1 METRA.
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