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Listopad

28, 2017

Wyświetlana książka

W dniu 22 września grupę Misiaków odwiedziła mama Karoliny, która w mniej typowy sposób
przeczytała trzy bajeczki. Korzystając z projektora, który ma mniej więcej tyle lat co nasze przedszkole
pani Ania wyświetliła i przeczytała historie m. in. o misiach. Ten nietypowy sposób bardzo się
spodobał Misiakom tym bardziej, że wielu z nich nigdy nie widziało projektora i nie miało okazji
oglądać takich bajek. Dziękujemy bardzo mamie Karoliny.
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Czytanie na dywanie z mamą Weroniki
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W dniu 20 września do grupy Miśków przyszła mama Weroniki, aby przeczytać wszystkim dzieciom o
przygodach różnych zwierzątek a przede wszystkim misiów, gdyż z nimi związany był temat
kompleksowy tygodnia. Dziękujemy pani Julii za poświęcony czas i wprowadzenie  tym samym do
przygotowań związanych z nadchodzącym  Świętem Pluszowego Misia.
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Czytanie na dywanie z babcią Olka

W dniu 16 września odwiedziła grupę Misiaków babcia Olka R, która przeczytała o sportowych
przygodach Franklina. Misiakom bardzo podobało się to opowiadanie, gdyż w większości uwielbiają
małego żółwika. Babcia Olka przygotowała także niespodziankę  – ulubione chrupki dla wszystkich
dzieci. Dziękujemy za poświęcony czas.
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Kolorowe urodzinki

10 listopada obchodziliśmy w naszej grupie potrójne urodzinki -Ali, Tymka B. i  Olka G.. Po
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szaleństwach z chustą animacyjną Misiaki zjadły przepyszny poczęstunek przygotowany przez
rodziców a następnie  były tańce i swawole z balonami i serpentynami. Bardzo dziękujemy rodzicom 
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Gość u Misiaków

W dniu 10 listopada grupa Miśków gościła animatora z IPN-u. Pan Artur najpierw przypomniał nam o
jutrzejszym święcie -rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Potem obejrzeliśmy film ,,Polak
mały”, przypomnieliśmy sobie symbole narodowe. Na zakończenie wszyscy układaliśmy puzzle z
wizerunkiem godła Polski. Wszystkim dzieciom te zajęcia  się bardzo podobały. Dziękujemy.

 

  

  

Październik
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Kolorowy tydzień
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A oto Misiaki w czasie kolorowego tygodnia. Prawda, że pięknie wyglądamy???
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Zajęcia z języka angielskiego

W dniu 12 października na zajęcia z języka angielskiego przyszedł do naszej grupy …smok….

Była to pani Iwonka, która nauczyła nas kolejnych kolorów i bardzo wesołej piosenki.
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Czytanie na dywanie

W dniu 12 października naszą grupę odwiedziła mama Ksawerego.

Nasz gość przeczytał dzieciom dwa opowiadania o  Yetim” oraz ,,O muminkach”. Oba się Misiakom
podobały, były zainteresowane a na dowód tego okazało się, że uważnie słuchały, gdyż potrafiły
odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zadała mama Ksawerego.

Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i zapraszamy częściej:)
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Zabawy Misiaków

Pogoda nas nie rozpieszcza i więcej czasu spędzamy w sali niż na świeżym powietrzu a wyobraźnia
nie płata figli tylko….. Misiaki tworzą stworki z dostarczonych warzyw i owoców,  konstruują budowle, 
prezentują dla kolegów i koleżanek przedstawienia wykorzystując pacynki oraz wykonują wiele
ciekawych prac plastycznych.
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Podziękowania

Serdecznie dziękujemy:

-mamom Filipa i Ali  za dostarczone materiały biurowe, kolorowanki
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-tacie Tymka B. za ksero potrzebnych  w grupie materiałów dydaktycznych

Dziękujemy bardzo 

« Poprzednia strona  — Następna strona »
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O s t a t n i o  D o d a n e

 Lipiec 3, 2018
 Czerwiec 18, 2018

 Czerwiec 18, 2018
 Czerwiec 17, 2018

 Czerwiec 17, 2018
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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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