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Informacje dla grupy: Niedźwiadki

Listopad
26, 2017

Wycieczka do Szkoły Podstawowej (52)
Grupa : Niedźwiadki
Czwartek 23 listopada był dla nas pełen niespodzianek. W szkole specjalnie dla nas odbyła się lekcja
przyrody oraz zajęcia gospodarsko- praktyczne, czyli pieczenie ciasteczek. Podzielono nas na dwie
grupy, co pozwoliło nam bardziej aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Poznaliśmy wyposażenie sali
przyrodniczej i podziwialiśmy afrykańskie zwierzęta wykonane przez uczniów. Po projekcji krótkiego
filmu odpowiadaliśmy na pytania pani nauczycielki. Okazało się, że jesteśmy specjalistami w
obserwacji żab. Ugniatanie ciasta i wycinanie ciasteczek okazało się tym, co potrafimy najlepiej.
Pieczenie ciasteczek, to dla nas ogromna przyjemność.

Listopad
19, 2017

Zajęcia otwarte dla rodziców w dniu 17 listopada 2017
Grupa : Niedźwiadki
Zajęcia otwarte w grupie „Niedźwiadków” pt. „Jesień w lesie” odbyły się z udziałem licznych gości.
Mamusie, tatusiowe oraz babcia mogli obejrzeć aktywność swoich dzieci w inscenizacji teatralnej pt.
„Śniadanie u Sroki”, która opowiada o jesiennych przygotowaniach leśnych zwierząt do zimy.
Wspólna praca plastyczno-konstrukcyjna z wykorzystaniem „jesiennych skarbów” i innych materiałów
plastycznych była absorbująca nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Efektem twórczej
zabawy w dwóch dużych zespołach była makieta lasu w szatach jesieni, którą możemy podziwiać w
holu naszego przedszkola.

Listopad
16, 2017

„Czytanie na dywanie” z tatą Zuzi.
Grupa : Niedźwiadki

Listopad
16, 2017

Wycieczka do Biblioteki Miejskiej.
Grupa : Niedźwiadki
W listopadzie nasza grupa wzięła udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w Bibliotece
Miejskiej pt.”Czy czarownice zawsze są złe?”. Dzieci słuchały bajki terapeutycznej pomagającej radzić
sobie z negatywnymi emocjami.
Pani prowadząca zorganizowała również zajęcia plastyczne związane z tematem naszych zajęć,
zabawę ruchową oraz na koniec oprowadziła nas po bibliotece. Bardzo dziękujemy Paniom za
ciekawe zorganizowanie zajęć.

Listopad
16, 2017

„Czytanie na dywanie” z mamą Dominiki.
Grupa : Niedźwiadki

Listopad
16, 2017

Listopad

Jesienne prace Niedźwiadków
Grupa : Niedźwiadki

„Czytanie na dywanie” z mamą Stasia.

16, 2017

Listopad
16, 2017

Grupa : Niedźwiadki

Podziękowania dla rodziców
Grupa : Niedźwiadki
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji kącika „Stragan” poprzez
dostarczenie owoców i warzyw.
W ramach tematu kompleksowego „Czego uczą bajki?” ,dziękujemy za współorganizowanie kącika
„Bohatera bajkowego” i przyniesienie maskotek znanych bajek.

Mamie Karinki, mamie Dominiki dziękujemy za wzbogacanie „kącika przyrody” darami jesieni.
Mamie Magdy dziękujemy za przyniesienie chusteczek higienicznych dla grupy.
Mamie Hani dziękujemy za gry edukacyjne.

Listopad
3, 2017

„Dbamy o nasze zdrowie”
Grupa : Niedźwiadki
Niedźwiadki wiedzą, że witaminy zawarte w sokach warzywach i owocowych są najzdrowsze dla
naszego organizmu. Dlatego też same robiły soki owocowe i warzywne z wykorzystaniem wyciskarki.
W tych jesiennych dniach przyda nam się duża dawka witamin dla wzmocnienia całego układu
odpornościowego.

Październik

Owocowa sałatka

22, 2017

Grupa : Niedźwiadki
Dzieci z grupy „Niedźwiadków” lubią owoce, słodkie, kolorowe. Jedzą owoce przede wszystkim
dlatego, że są zdrowe. W piątek 20 października robiły sałatkę owocową z wybranych przez siebie,
ulubionych owoców. Miały do wyboru dziesięć rodzajów owoców, krajowe i egzotyczne. Umieszczone
poniżej zdjęcia pokazują, ile radości miały przedszkolaki z krojenia i komponowania sałatki według
własnego pomysłu.
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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
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