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Informacje dla grupy: Gumisie

Kwiecień
29, 2018

Urodziny w grupie IV
Grupa : Gumisie
W czwartek 26 kwietnia grupa IV” Gumisie” obchodziła Urodzinki dzieci urodzonych w kwietniu. Ania i
Miron kończyli 5 lat. Marysia, Laura , Tymon i Roman świętowali swoje 6 urodziny. Uroczystość
rozpoczęła się od złożenia życzeń i odśpiewania „Sto lat” . Dzieci zdmuchnęły świeczki na pięknym
urodzinowym torcie. Był słodki poczęstunek i wesoła zabawa przy muzyce. Po obiedzie odbyła się
dalsza część zabawy urodzinowej z grami i konkursami. Dziękujemy rodzicom za pomoc w
zorganizowaniu tej miłej uroczystości.

Kwiecień
15, 2018

Wycieczka do Apteki
Grupa : Gumisie
W piątek 13 kwietnia dzieci z grupy IV były na wycieczce w Aptece. Poznały miejsce gdzie można kupić
lekarstwa. Panie aptekarki pokazały pomieszczenia gdzie przygotowują lekarstwa. Gumisie widziały
też magazyn gdzie przechowuje się leki. Poznały nowy zawód – aptekarza i dowiedziały się na czym
polega jego praca. Spacer był bardzo udany i dostarczył dzieciom nowych wiadomości.

Kwiecień
15, 2018

Sadzimy rośliny w sali i w ogrodzie
Grupa : Gumisie
W pierwszym tygodniu kwietnia dzieci z grupy IV sadziły roślinki, które wzbogaciły „Kącik przyrody” w
sali. Poznały budowę roślin i warunki jakie muszą być spełnione żeby rosły. Cebulki i bratki zasadziły
też w ogrodzie przedszkolnym. Mamy nadzieję, że ładnie nam zakwitną i ozdobią ogród. Dziękujemy
rodzicom za dostarczenie wszystkich roślin.

Luty 12,
2018

Podziękowania
Grupa : Gumisie
Serdecznie Dziękujemy za:
Papier xero: Mamie Klaudii, Julii, Maxa, Laury Ch. oraz Ani
Wodę do picia: Mamie Julii
Pomoce dydaktyczne do zajęć, kącików stałych i okresowych, zabawki, książki, puzzle: mamie

Gabrysia, Mirona i Igora, Ady, Maxa, Ani, Romana, Olka, Oli K., Uli, Weroniki, Tymka, Marysi.
Pomoc w zorganizowaniu poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka:mamie Mirona i Igora, mamie

Marysi, mamie Oli K., mamie Oli P., mamie Klaudii, mamie Tymka oraz mamie Vincenta.
Wszystkim Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów na Dzień Babci i Dziadka.
Za przeprowadzenie interesujących zajęć: Mamie Stasia oraz Mamie Ani.

Luty 12,
2018

Wizyta Mamy Ani na zajęciach
Grupa : Gumisie
W poniedziałek odwiedziła nas mama Ani, która przeprowadziła zajęcia pt. „Gdynia moich marzeń”.
Pani Alicja opowiedziała Gumisiom jakie miała marzenia będąc dzieckiem i przedstawiła za pomocą
zdjęć swoją drogę do spełnionych marzeń i uzyskania zawodu marynarza. Przedstawiła jakie są
rodzaje statków, jak wygląda w środku, a także zaprezentowała urządzenie, które znajduje się na
statku do wzywania pomocy.
Na koniec Gumisie w zespołach układały „statkowe” puzzle i przyklejały na kartkę.
Zajęcia bardzo im się podobały i prosiły o nowe puzzle do układania.

Dziękujemy bardzo mamie Ani za poświęcony nam czas i przeprowadzenie bardzo ciekawych i
interesujących zajęć.

Luty 12,
2018

Grupowe Urodzinki

Grupa : Gumisie
Na początku lutego w naszej grupie obchodziliśmy urodziny Angeliki, Laury K., Maxa i Julka.
Spędziliśmy je w przemiłej atmosferze przy naszej ulubionej muzyce, składaliśmy życzenia
solenizantom, odśpiewaliśmy głośne „Sto lat”, zjedliśmy przepyszny słodki poczęstunek
przygotowany przez solenizantów, a na koniec uczestniczyliśmy w konkursie „Muzyczne krzesła”.
Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego, niech się spełnią wszystkie złożone życzenia i marzenia.
Rodzicom Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu i przygotowaniu urodzinowego poczęstunku.

Luty 12,
2018

My o ptakach pamiętamy
Grupa : Gumisie
Jak co roku tradycją naszej grupy jest pomoc ptakom w przetrwaniu zimy. W tym celu co jakiś czas
odwiedzamy przedszkolny karmnik i uzupełniamy pokarm dla ptaków. Po powrocie do sali z

ciekawością obserwujemy je z okna i cieszymy się, że możemy im pomóc.
Serdeczne podziękowania dla Rodziców, którzy dostarczają nam przeróżne pokarmy i smakołyki.
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Styczeń
28, 2018

Dzień Babci i Dziadka w grupie IV
Grupa : Gumisie
W czwartek 25.01.2018 grupa IV świętowała uroczyście „Dzień Babci i Dziadka”. Z tej okazji do
przedszkola przybyli goście – babcie i dziadkowie. Dzieci przygotowały część artystyczną pt ” Co w
podarku rok przyniesie?” Bardzo ucieszył wszystkich widok kochanych babć i dziadków. Przedszkolaki
starały się wypaść jak najlepiej przed wspaniałą publicznością. Po występach dzieci wręczyły
własnoręcznie wykonane prezenty i zaprosiły do wesołej zabawy przy muzyce swoje babcie i
dziadków. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Rodzicom dziękujemy za przygotowanie
odpowiedniego stroju swoim pociechom i za pomoc w przygotowaniu słodkiego poczęstunku.

Styczeń
15, 2018

Dzień Babci i Dziadka w grupie Gumisiów
Grupa : Gumisie
Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie oraz wszystkich Dziadków na wyjątkową uroczystość z
okazji ich święta, która odbędzie się dnia 25.01.2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w grupie
Gumisiów.
Do zobaczenia

Styczeń
14, 2018

Spacer do szkoły
Grupa : Gumisie
W grudniu grupa IV była na spacerze w Szkole Podstawowej nr 17. Dzieci miały możliwość
uczestniczenia w zabawach i zajęciach w świetlicy szkolnej. Panie zaprezentowały również film o
Mikołaju. Przedszkolaki zwiedzały szkołę i odwiedziły swoje koleżanki i kolegów w zerówce. To było
bardzo miłe spotkanie. Dziękujemy p. Dyrektor za zaproszenie, a paniom pracującym w świetlicy za
ciekawe zajęcia.
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Podziękowania



SIÓDME URODZINY KARINY, DOMINIKI, RADKA I SZYMONA



„Poznajemy zawody”



WYCIECZKA DO KNIEWA – STRUSIA FARMA

K a l e n d a r z
Sierpień 2018
P

W

Ś

C

P

S

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

« Lip

S z u k a j …
Czego szukasz ?

O s t a t n i o



D o d a n e

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU Lipiec 3, 2018
 Podziękowania Czerwiec 18, 2018
 SIÓDME URODZINY KARINY, DOMINIKI, RADKA I SZYMONA Czerwiec 18, 2018
 „Poznajemy zawody” Czerwiec 17, 2018
WYCIECZKA DO KNIEWA – STRUSIA FARMA Czerwiec 17, 2018

 WYCIECZKA DO KNIEWA – STRUSIA FARMA Czerwiec 17, 2018
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