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Zajęcia gościnne na temat zawodu adwokata w grupie IZajęcia gościnne na temat zawodu adwokata w grupie I

Dziękujemy mamie Alinki za ciekawe zajęcia na temat pracy adwokata. Puchatki miały nawet szansę
przymierzyć togę!

Grupa : Puchatki
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Puchatki to my!Puchatki to my!

 

   

 

Grupa : Puchatki
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Tydzień artystyczny w grupie PuchatkówTydzień artystyczny w grupie Puchatków

Puchatki to zdolni artyści! W zeszłym tygodniu, który był tygodniem artystycznym przedszkolaki z
naszej grupy udowodniły, że potra�ą pięknie zatańczyć, zaśpiewać i wyrecytować wiersz. W
poniedziałek Ola, Michalina, Alina, Emil, Leszek i Tymek zaprezentowali Krakowiaka. W środę Alina
reprezentowała naszą grupę w konkursie recytatorskim wierszem „Katechizm Polskiego Dziecka”. W
czwartek cała grupa zaśpiewała piosenkę 
pt. „My Polacy”.

Grupa : Puchatki
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Zajęcia gościnne w grupie PuchatkówZajęcia gościnne w grupie Puchatków

W naszej grupie gościliśmy tatę Oli, który poprowadził bardzo ciekawe zajęcia na temat zawodu
naukowca. Duże zainteresowanie wzbudziła zwłaszcza kula plazmowa. Dziękujemy!

Grupa : Puchatki
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Zajęcia gościnne o rugbyZajęcia gościnne o rugby

Ostatnio odwiedziła naszą grupę mama Leszka, która poprowadziła bardzo ciekawe zajęcia na temat
gry w rugby. Dziękujemy!

 

Grupa : Puchatki
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Zajęcia gościnne o zawodzie architekta u PuchatkówZajęcia gościnne o zawodzie architekta u Puchatków

W poniedziałek 28 lutego mieliśmy przyjemność gościć w naszej grupie mamę Olka, która
poprowadziła bardzo ciekawe zajęcia o zawodzie architekta. Dziękujemy!

 

Grupa : Puchatki
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Dzień Babci i Dziadka w grupie IDzień Babci i Dziadka w grupie I

Dnia 23 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka gościliśmy w naszym przedszkolu babcie i dziadków
przedszkolaków z grupy I. Dzieci pięknie zaśpiewały, zatańczyły i wyrecytowały wierszyki oraz wręczyły

własnoręcznie przygotowane podarunki.

Dziękujemy wszystkim, którzy na ten wyjątkowy dzień przygotowali poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za przybycie i wspólną zabawę. Życzymy wszystkiego
najlepszego!

       

          

Grupa : Puchatki
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Karnawałowy kącik PuchatkówKarnawałowy kącik Puchatków

W karnawale same bale, a jak bale to i przebieranki! W naszej sali pojawił się z tej okazji nowy kącik-
karnawałowy, umożliwiający przedszkolakom przebieranie się i odgrywanie różnych ról, co sprawia im

wiele radości 

 

 

Grupa : Puchatki
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Urodziny Bianki i LeszkaUrodziny Bianki i Leszka

W środę 16 stycznia świętowaliśmy wesoło czwarte urodziny Bianki i Leszka.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie dekoracji oraz pysznego poczęstunku.

Grupa : Puchatki
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2019

Zajęcia otwarte u PuchatkówZajęcia otwarte u Puchatków

W grupie Puchatków  21 grudnia odbyły się zajęcia otwarte  wprowadzające w radosną atmosferę
Świąt Bożego Narodzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział i zaangażowanie!

Grupa : Puchatki
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