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Czerwiec

13, 2018

Wycieczka do Fabryki Cukierków

Dnia 7 czerwca Misiaki wybrały się na wycieczkę do Fabryki Cukierków ,,Ciuciu”,  mieszczącej się w
Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 54.

Na początku po dokładnym umyciu rąk obserwowały produkcję lukru potrzebnego do wykonania
lizaków, a następnie każde z dzieci mogło samodzielnie wykonywać lizaka. Misie bardzo się starały i
aby wyszedł jak największy lizak musiały użyć dużo siły. Na koniec każde dziecko otrzymało także
rożek cukierków.

Dzieciom dopisywały dobre humory a dodatkowo sama myśl o możliwości zjedzenia słodkiego lizaka i
cukierków powodowała uśmiech od ucha do ucha:)

To była udana wycieczka:)

 

 

Maj 26,

2018

Zajęcia otwarte u Misiaków

W dniu 25 maja naszą grupę odwiedzili wyjątkowi goście, a mianowicie rodzice.

Najpierw obejrzeli występy w wykonaniu swoich pociech- był to program z naszego tygodnia
artystycznego, czyli grupowa piosenka, granie na nietypowych instrumentach oraz taniec baletnic.

Następnie wspólnie bawiliśmy się w  ,,pajęczynę” – zabawę  integrująco- sprawnościowo. Potem
zasiedliśmy przy stolikach w celu wykonania laurki związanej z nadchodzącym Dniem Mamy.
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Dziękuję serdecznie wszystkim tak licznie przybyłym Rodzicom 

Maj 23,

2018

Eksperymenty u Misiów

W dniu 22 maja grupę ,,Misiów” odwiedził niesamowity gość.

Był to ,,naukowiec” w białym fartuchu. Pozwolił dzieciom eksperymentować z użyciem suchego lodu,
czyli dwutlenku węgla o temperaturze  -80 stopni.

Misiaki dolewały do niego wodę zimną i gorącą, próbowały go zabarwić, słuchały ,,bulgotania”,
obserwowały unoszący się dym a przy tym musiały być bardzo ostrożne.

A na zakończenie ,,naukowiec” spowodował, że nasz czerwony dywan w sali zamienił się cały w biały,
unoszący się dym przypominający śnieg.

Zajęcia były bardzo interesujące, a dzieci zaciekawione niesamowitymi efektami.

Dziękujemy!!!

Kwiecień

29, 2018

Urodzinki Basi i Jonatana

W dniu 27 kwietnia obchodziliśmy w grupie III urodzinki chłopczyka i dziewczynki a mianowicie
najmłodsza w grupie Basia świętowała swoje 4 urodziny a Jonatan  obchodził 5 urodziny.

Rozpoczęliśmy od wesołej zabawy, szaleństw z balonami i tanecznych inspiracji, potem nastąpiło
składanie życzeń jubilatom, tradycyjne odśpiewanie 100 lat oraz  przepyszny poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

Dziękujemy bardzo!!!!
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Marzec 25,

2018

Wycieczka do kwiaciarni

Grupa III wybrała się 23 marca do pobliskiej kwiaciarni.

Misiaki próbowały odszukać wśród wielu kwiatów te wiosenne, o których rozmawialiśmy na
zajęciach, rozmawiały z panią ekspedientką oraz delektowały się pięknym zapachem. Większość z
dzieci przyznała, że była w kwiaciarni po raz pierwszy, ale bez problemu wymieniały okazje w związku
z którymi warto kogoś obdarować bukietem kwiatów.

Pogoda nam dopisała, więc była to tym bardziej udana wycieczka 
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Marzec 13,

2018

Zajęcia z programowania

Pierwszy tydzień marca grupa Misiów poświęciła na omawianie tematyki związanej z wynalazkami.

W związku z tym, pani Iwonka (nauczyciel języka angielskiego) przyniosła nowoczesną i nietypowa
pomoc edukacyjną. Dzieci miały okazję uczyć się prostego programowania przy pomocy 
OZOBOTÓW -małych, sprytnych i inteligentnych robotów.  Misiaczkom taka forma nauki połączona z
zabawą bardzo się spodobała i zachęciła do poznawania tajników nauki.

 

 

Marzec 13,

2018

Urodzinki Wojtka, Gosi i Karoliny

W dniach 2 i 9 marca obchodziliśmy w grupie Misków piąte urodziny Wojtka i Gosi oraz 6 urodziny
Karolinki.

Była zabawa z kolorową chustą animacyjną, zabawa z balonami, serpentynami i oczywiście tańce.

Dziękujemy bardzo rodzicom za przygotowany poczęstunek a dla Jubilatów jeszcze raz STO LAT!!!!

 

 

Luty 24,

2018

Wycieczka do lasu

23 lutego Misiaki wybrały się na spacer do pobliskiego lasu, aby sprawdzić czy nadal jest w nim
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jeszcze zima. Dzieci sprawdzały twardość ziemi i obserwowały otaczająca przyrodę. Przy okazji
Misiaki zauważyły unoszący się z kominów dym i zastanawiały się czym pali gospodarz domu jeśli
unosi się w powietrzu taki brzydki zapach.

 

 

 

Luty 24,

2018

Zabawy u Misiaków

Jak już zdążyli się przekonać rodzice dzieci z grupy III uwielbiają ,,tworzyć”. W związku z tym przybywa
nam ciągle nowych wytworów wyobraźni Misiaków:) i dlatego nadal prosimy o przynoszenie do
przedszkola rolek po papierze toaletowym,  kartonowych pudełek po herbacie, pudełek po zapałkach
a nawet po chusteczkach higienicznych. To się na pewno nie zmarnuje w rączkach małych  twórców.:)

 

  

Luty 18,

2018

Wycieczka do Muzeum Miasta Gdyni

16 lutego Misiaki wybrały się na wycieczkę do Muzeum Miasta Gdyni.

Na miejscu najpierw oglądały i omawiały z prowadzącą występujące na całym świecie różne budynki
o różnorakim przeznaczeniu. Potem poruszały się po wirtualnym pokoju z dawnych czasów. Na
zakończenie Misiaki mogły same tworzyć domy z papieru kolorowego, brystolu, kleju a czego nie
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udało się dokończyć w muzeum miały szanse dopracować w przedszkolu.

To był dzień pełen wrażeń.
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