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Informacje dla grupy: Misie

Luty 18,
2018

Domy i domki
Grupa : Misie
W lutym jednym z tematów kompleksowych było omawianie zagadnień związanych z miastem –
Gdynia.
W związku z tym Misiaki utworzyły wiele kartonowych budynków dzięki czemu powstałe całe miasto.
To była wspaniała zabawa!

Styczeń
15, 2018

Dzień Babci i Dziadka w grupie Misiaków
Grupa : Misie
Informujemy, że Dzień Babci i Dziadka w grupie III odbędzie się w dniu 23 stycznia (wtorek) o
godz. 9.30
Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków.

Styczeń

Czytanie na dywanie

14, 2018

Grupa : Misie
Dnia 8 stycznia grupę Misiaków odwiedził tata Jeremiego.
W związku z omawianym tematem kompleksowym dotyczącym karnawału nasz gość przeczytał
dzieciom trzy opowiadania o balach i przebraniach.
Misie jak zwykle uważnie słuchały a potem zadawały pytania i wymieniały się doświadczeniami.
Dziękujemy tacie Jeremiego za poświęcony czas:)

Grudzień

Wypieki przedświąteczne

25, 2017

Grupa : Misie
W dniu 22 grudnia Misiaki zamieniły się w małych kucharzy przygotowujących się do Świąt. Najpierw
wspólnie nazywaliśmy i dodawaliśmy składniki, potem wyrabialiśmy ciasto, wykrawaliśmy świąteczne
kształty po czym zanieśliśmy nasze gotowe do wypieku pierniczki do przedszkolnej kuchni.
Panie Marysia, Basia i Grażynka dopilnowały, aby nasze pierniki się nie spaliły. A jak były już gotowe
najpierw sami się nimi poczęstowaliśmy a następnie podzieliliśmy się ze wszystkimi Paniami
pracującymi w przedszkolu. To była świetna zabawa, która wprowadziła Misiaki w atmosferę Świąt a
do tego te zapachy….

.

Grudzień

Czytanie na dywanie

25, 2017

Grupa : Misie
W gorącym okresie przedświątecznym dla dzieci z grupy Misiaków znalazła trochę czasu babcia Olka
R. i przyszła, aby przeczytać opowiadanie z serii Opowieści Wigilijnych. Dzieci chętnie słuchały
opowiadania o opiekunach zwierząt a potem razem z babcią Olka uczyły się i śpiewały bardzo starą
pastorałkę. Dziękujemy za spędzony z nami czas:)

Grudzień
17, 2017

Podziękowania
Grupa : Misie
Składamy serdecznie podziękowania dla:
taty Jasia S. za dostarczone przepiękne bombki z drewna, które będziemy mogli malować na zajęciach
tacie Ksawerego za układanki i puzzle
wszystkim rodzicom, którzy dostarczyli materiały do wykonania stroików świątecznych
Dziękujemy!!!!!

Grudzień
17, 2017

Wycieczka na pocztę
Grupa : Misie
Dnia 15 grudnia grupa Misiaków wybrała się na pocztę na ul. Morską.
Dzieci mimo chłodnej pogody dzielnie dotarły na miejsce w celu wysłania kartek z życzeniami
świątecznymi, które stworzyliśmy dzień wcześniej w przedszkolu. Misiaki obserwowały także pracę
pań na poczcie i stwierdziły, że nie należy ona do łatwych i lekkich.
Teraz czekamy aż wysłane przez nas kartki dotrą do odbiorców, ale kim oni są to nasza wielka
tajemnica:)

Grudzień
17, 2017

Zajęcia otwarte u Misiaków
Grupa : Misie
Dnia 14 grudnia w grupie Misiaków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców.
Po powitaniu przybyłych rodziców i babci bawiliśmy się wszyscy razem w kalambury, tworzyliśmy
zaprzęgi św. Mikołaja, potem z naszych ciał układaliśmy w pozycji leżącej kształty bombki, choinki i
kartki świątecznej, następnie dzieci losowały z ,,pudła skarbów” koperty z elementami potrzebnymi
do stworzenia kartki świątecznej. Jak już wszystko zostało odkryte zasiedliśmy do stolików i wspólnie
z gośćmi wykonywaliśmy przepiękne kartki, które włożyliśmy do kopert i nakleiliśmy znaczki, czyli
przygotowaliśmy je do wysłania na poczcie.
Było bardzo wesoło i radośnie a kolędy towarzyszące w tle wprowadziły nas w nastrój świąteczny.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy znaleźli czas, aby spędzić go wspólnie z nami :):)

Listopad
29, 2017

Zabawy konstrukcyjne Misiaków
Grupa : Misie
Dnia 28 listopada Misiaki podzieliły się na 3 osobowe grupy i zaczęły tworzyć z dostępnych w sali
klocków i zabawek. Dzieci świetnie współdziałały, przydzielały sobie nawzajem zadania i tworzyły w
grupkach wspaniałe konstrukcje. Oto nazwy owych wytworów wyobraźni:
1. zamek dla kucyków
2. podziemny cyrk

3. 5 gwiazdkowy hotel
4. hotel dla małych zwierzątek
5. tor dla pociągów
6. budowla przyjaźni
7. parada kucyków

Listopad
28, 2017

Podziękowania
Grupa : Misie
Dziękujemy serdecznie :
-mamie Weroniki za dostarczony papier ksero i chusteczki higieniczne
-mamie Ali za dostarczone plakaty oraz papier dużego formatu
-tacie Tymka B. za skserowanie materiałów dydaktycznych
-mamie Gosi za dostarczone chusteczki higieniczne
-mamie Filipa za dostarczane materiały papiernicze, mazaki, książeczki
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Czego szukasz ?



NAJNOWSZE WPISY


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU



Podziękowania



SIÓDME URODZINY KARINY, DOMINIKI, RADKA I SZYMONA



„Poznajemy zawody”



WYCIECZKA DO KNIEWA – STRUSIA FARMA
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Sierpień 2018
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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

K o n t a k t
Adres: 81-249 Gdynia ul. Kapitańska 15
Telefon: 58-620-36-79
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