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Grudzień

28, 2017

Kolędowanie w Gumisiach

W minioną środę naszą grupę odwiedziła mama Stasia, która zaprezentowała grę na skrzypcach. Na
początku omówiła z czego zbudowane są skrzypce oraz do czego służy smyczek. Następnie wszyscy
śpiewaliśmy znane nam kolędy do muzyki granej na skrzypcach, dzięki czemu stworzyliśmy w naszej
sali świąteczny klimat. Na koniec każdy z Gumisiów miał okazję spróbować gry na skrzypcach.

To było bardzo miłe spotkanie. Jeszcze raz dziękujemy Mamie za odwiedziny.
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Grudzień

17, 2017
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Gumisie na poczcie

W miniony piątek Gumisie z dobrymi humorami wybrały się na pocztę przy ul. Morskiej, aby wysłać
własnoręcznie wykonane świąteczne kartki do swoich bliskich. Gumisie obserwowały, na czym polega
funkcjonowanie poczty i każdy z nich mógł wrzucić swój list do skrzynki pocztowej.

 

Listopad

20, 2017

Jesienne urodzinki u Gumisiów

W piątek 17 listopada w grupie IV swoje urodzinki świętowali: Ola P, Igor, Vincent i Nikodem Sz.
Uroczystość rozpoczęliśmy od zaśpiewania „Sto lat” i złożenia życzeń jubilatom. Później było
zdmuchnięcie świeczek na torcie i słodki poczęstunek. Dzieci chętnie brały udział w konkursach i
zabawie. Uroczystość zakończyła zabawa przy muzyce. Dzieciom życzymy spełnienia marzeń a
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rodzicom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Listopad

20, 2017

Gumisie w bibliotece

W poniedziałek 13 listopada dzieci z  grupy IV były na spacerze w bibliotece. W drodze do biblioteki
obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Bacznie też przyglądały się znakom
drogowym. W bibliotece przywitała nas bardzo miła pani bibliotekarka. Pokazała jak wyglądają półki z
książkami i zaprosiła do specjalnego kącika dla dzieci. Po rozmowie na temat książek pani przeczytała
opowiadanie ” O niesfornym  chłopcu, który pożerał książki”. Później dzieci mogły przeglądać
książeczki i rozejrzeć się co jeszcze jest w bibliotece. Spacer był bardzo udany dzieci poznały nowe
miejsce gdzie mogą wypożyczać książki.

Październik

22, 2017

Gumisie przy stole

Grupa : Gumisie

Grupa : Gumisie

http://przedszkole8.pl/?attachment_id=1195
http://przedszkole8.pl/?attachment_id=1196
http://przedszkole8.pl/?attachment_id=1197
http://przedszkole8.pl/?attachment_id=1198
http://przedszkole8.pl/?attachment_id=1199
http://przedszkole8.pl/?p=1188
http://przedszkole8.pl/?cat=14
http://przedszkole8.pl/?attachment_id=1189
http://przedszkole8.pl/?attachment_id=1190
http://przedszkole8.pl/?attachment_id=1191
http://przedszkole8.pl/?attachment_id=1192
http://przedszkole8.pl/?p=1036
http://przedszkole8.pl/?cat=14


Pierwsze próby samodzielnego nalewania zupy z wazy bardzo przypadły Gumisiom do gustu i
poradziły sobie znakomicie. Z każdym dniem uczymy się , że jedzenie pięknie podane lepiej smakuje,
a my doskonalimy swoją nową umiejętność.

 

  

Październik

21, 2017

Wycieczka do sklepu z warzywami grupy IV

W piątek 20.10.2017 dzieci z gr.IV Gumisie były na wycieczce w warzywniaku. Dzieci poznały miejsce
gdzie można kupić owoce i warzywa. Nazywały i wskazywały warzywa i owoce znajdujące się w
sklepie. Obserwowały też pracę ekspedientki. Pogoda dopisała więc spacer był bardzo udany.
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Październik

14, 2017

Nasze zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Gumisie korzystają ze sprzętu dostępnego w ogrodzie przedszkolnym podczas swoich zabaw.

  

 

Październik

14, 2017

Kolorowy Tydzień w grupie IV

Przez cały tydzień dzieci z grupy IV uczestniczyły w kolorowej zabawie. Każdego dnia obowiązywał
inny kolor. Zajęcia dydaktyczne i zabawy związane były z wyznaczonym  kolorem jesieni. Rodzicom
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dziękujemy za ubranie swoich pociech w odpowiednie kolory.

  

  

Wrzesień

28, 2017

Spacer grupy IV

W czwartek 21 września dzieci z grupy IV były na spacerze. Obserwowały znaki drogowe.
Przypomniały jak wygląda sygnalizator świetlny i przejście dla pieszych.  Gumisie doskonaliły
umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze.

Wrzesień

11, 2017

Nazywamy się Gumisie

Z radością witamy kolejny rok szkolny w nowej, kolorowej sali z nowymi koleżankami i kolegami.
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S z u k a j …



O s t a t n i o  D o d a n e
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K o n t a k t

Adres: 81-249 Gdynia ul. Kapitańska 15

Telefon: 58-620-36-79

Dyrektor: dyrektor@przedszkole8.pl

Księgowa: ksiegowa@przedszkole8.pl

Kadrowa: kadrowa@przedszkole8.pl

Intendent: intendent@przedszkole8.pl

Wicedyrektor:

wicedyrektor@przedszkole8.pl
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