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NASZE WYCIECZKI  

 

NOTATKA Z WYCIECZKI DO WDZYDZ  

W dniu 16.06.2016 dzieci z grup III , IV i V były na wycieczce we Wdzydzach Kiszewskich. Zwiedzały Muzeum – 

Kaszubski Park Etnograficzny. Po przyjeździe do Wdzydz rozpoczęliśmy nasz pobyt śniadaniem . Apetyt i 

humory dopisywały , szczególnie z powodu pięknej słonecznej pogody, a wyjeżdżaliśmy w deszczu. Udało nam 

się zwiedzić kilka elementów skansenu : Wiatrak z Jeżewnicy – poznanie funkcji wiatraka, Zagroda gburska - 

oglądanie domostwa i budynków gospodarczych , ziemianki , studni , pieca chlebowego- poznawanie funkcji 

poszczególnych urządzeń , A następnie braliśmy udział w warsztatach : „Malowanie na szkle”, Udział w 

dawnych grach i zabawach kaszubskich z wykorzystaniem zabawek z XVII-IXX wieku, A oto kilka zdjęć z nasze 

wyprawy: 
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NOTATKA Z WYCIECZKI 15.06.2016 Grupa V i IV  

W środę 15 czerwca grupy „Niedźwiadków” i „Gumisiów” spędziły pogodne przedpołudnie na boisku Szkoły 

Podstawowej nr 26, gdzie odbyła się Olimpiada Przedszkolaka. Nasze starszaki rywalizowały w zawodach 

sportowych z dziećmi z grup „zerówkowych” z innych przedszkoli i ze Szkoły Podstawowej nr 26. Spacer do 

szkoły przez las okazał się dobrą rozgrzewką przed zawodami. Nie brakowało nam ducha walki. Dzieci ochoczo 

przystępowały do kolejnych konkurencji na zmianę, żeby każdy mógł wziąć w nich udział lub odpocząć po 

podjętym wysiłku. Grupa „Gumisiów” zdobyła wyróżnienie, a grupa „Niedźwiadków” vice mistrzostwo w 

olimpiadzie między przedszkolnej, czyli II miejsce, dzięki zapałowi, wytrwałości zawodników i dopingowi 

przedszkolaków oraz pań z Przedszkola nr 8. Jesteśmy z siebie dumni i zadowoleni, bo dostaliśmy nagrody w 

postaci piłek do piłki nożnej. Marzyliśmy o takich piłkach. 
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WYCIECZKA DO SOPOTU GR.V  
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W czwartek 2 czerwca grupa "Niedźwiadki" wzięła udział w warsztatach czekoladowych, które odbyły się na 

Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie. Dzieci miały okazję zapoznać się z jej historią: skąd pochodzi, z czego jest 

zrobiona, jak wygląda proces technologiczny produkcji czekolady i jakie są jej rodzaje. Nie od dziś wiadomo, że 

nauka bardziej wchodzi do głowy, jeśli podparta jest praktyką, dzieci od razu zabrały się do degustacji 

czekolady. Zabawa była tak dobra, że tylko palce oblizywać. 
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WYCIECZKA DO APTEKI GR.V  

23 maja przedszkolaki z grupy V wybrały się na wycieczkę do pobliskiej apteki. Celem wycieczki było poznanie 

pracy aptekarza, wyglądu i wyposażenia apteki oraz asortymentu leków. Pani farmaceutka opowiedziała 

dzieciom o swojej pracy, pokazała jakie lekarstwa można kupić. Wytłumaczyła co to jest recepta i jak ją można 

zrealizować. Dzieci miały okazję obejrzeć różne preparaty lecznicze, kosmetyki oraz witaminy. Dzięki takiej 

wizycie Niedźwiadki wiedzą co można w aptece kupić, jak walczyć z chorobami i dbać o zdrowie. 
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NOTATKA Z WYCIECZKI GRUPY V DO OREW  

Dzieci z grupy „Niedźwiadki” brały udział w wycieczce do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-

Wychowawczego w Gdyni Leszczynki w piątek 20 maja 2016 r. Mogliśmy poznać niektóre ze starszych dzieci i 

nastolatków oraz zwiedzić ośrodek, pomieszczenia i urządzenia służące do rehabilitacji dzieci 

niepełnosprawnych, służące również do nauki i zabawy. Najwięcej czasu spędziliśmy w sali gimnastycznej na 

zabawach ruchowych z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń, z których na co dzień korzystają niepełnosprawne 

dzieci. Na koniec naszej wizyty podziękowaliśmy tańcem i śpiewem wszystkim paniom i panom oraz 

wychowankom OREW za zaproszenie, a także za miłe przyjęcie. 
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WYCIECZKA DO SP 17 GRUPY V  

W dniu 12.05.16 r. grupa "Niedźwiadki" odwiedziła Szkołę Podstawową nr 17, w celu zaprezentowania 

inscenizacji wierszy "Zosia Samosia" i "Leń”. Uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem talentu przedszkolaków. 

Panie z grupy "O" przygotowały dla naszych przedszkolaków niezwykłą niespodziankę. Dzieci miały okazję 

wykazać się talentem plastycznym tworząc własny obrazek na talerzyku. Niedźwiadki miały również okazję 

skorzystać ze szkolnego placu zabaw, gdzie mogły gimnastykować się na nowoczesnych sprzętach sportowych. 

Przedszkolaki z wielką radością odwiedziły i zapoznały się ze szkołą. Pomyśleć, że niektórzy z nich od września 

będą jej uczniami... 
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WYCIECZKA DO NADLEŚNICTWA  

21. kwietnia grupa Miśki wybrała się na wycieczkę do Nadleśnictwa. Zrobiliśmy sobie spacer dookoła obiektu a 

następnie mogliśmy zaobserwować piękno naszej przyrody. Przechadzając się alejkami obserwowaliśmy 

znajdujące się na tablicach zwierzęta żyjące w mieście oraz na wsi. Poznaliśmy nazwy zwierząt oraz roślin 

występujących zarówno w lasach jak i parkach. Mogliśmy także odpocząć sobie w altance znajdującej się na 

terenie parku. 

http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/V/sp17/cam014531.jpg
http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/V/sp17/cam014651.jpg
http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/V/sp17/cam014661.jpg


  

  

  

1 of 2  

 

WYCIECZKA DO MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ  

13 kwietnia grupa Gumisiów wybrała się na wycieczkę do Muzeum Marynarki Wojennej. Oprowadzał nas miły 

pan przewodnik, który opowiedział o okrętach, w tym o okręcie GROM i BATORY. Dużo się też dowiedzieliśmy o 

torpedach i innej broni używanej przez Marynarkę Wojenną. Pan przewodnik pokazał nam również pompę dla 

płetwonurków. Mieliśmy też okazję zobaczyć ekspozycję plenerową pojazdów wojskowych. Wspaniałą 

niespodzianka było wspólne zdjęcie przed ORP Błyskawica. 
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NOTATKA Z WYCIECZKI GRUP IV i V NA STADION ARKI GDYNIA  

We wtorek 26 kwietnia nasze starszaki z grup IV i V odbyły wycieczkę na stadion Arki Gdynia. Dzieci były 

zachwycone rozmiarem stadionu, ale rozczarowane zakazem wchodzenia na murawę, gdyż miały ochotę 

pograć w piłkę. Nie ominęła ich jednak ta frajda. Mecz piłki nożnej „Niedźwiadki” kontra „Gumisie” odbył się na 

mniejszym boisku sportowym, ale dla dzieci kolosalnych rozmiarów. Bieg rozgrzewający przed meczem na 

dystansie od bramki do bramki zajął im sporo czasu. Niemałą atrakcją było dla dzieci zwiedzanie stadionu, sali 

konferencyjnej, pamiątkowe zdjęcie z piłkarzami oraz możliwość oglądania treningu piłkarzy klubu Arka Gdynia. 
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WYCIECZKA GRUPY V DO MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ  
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W dniu 14 kwietnia Niedźwiadki odbyły wycieczkę do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W oczekiwaniu na 

lekcję muzealną, czas umilił nam pobyt na placu zabaw, a także spacer po Skwerze Kościuszkowskim, gdzie 

mogliśmy zobaczyć i podziwiać okręt "Błyskawica". Podczas wycieczki Pan przewodnik oprowadzał nas po 

ciekawych muzealnych eksponatach. W trakcie pobytu dzieci dowiedziały się czym różni się okręt od statku, co 

oznaczają różne flagi wieszane na statkach. Poznały wyposażenie żołnierzy z II Wojny Światowej, oglądały 

stroje i mundury marynarzy. Na zakończenie wycieczki niezwykłą atrakcją stanowiła wystawa fotografii 

przedstawiająca okręty w 3D. 
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WYCIECZKA GRUPY IV I V DO ZEGARMISTRZA 

8 stycznia grupa Gumisiów oraz Niedźwiadków wybrały się do Zakładu Zegarmistrzowskiego. Miły 
Pan, który prowadzi ten zakład pokazał nam rodzaje zegarów, także tych zabytkowych. Pokazał z 
czego są one zbudowane oraz dzięki jakiemu mechanizmowi one pokazują czas. Mogliśmy również 
zobaczyć w jaki sposób wymienia się baterie w zegarku. Bardzo dziękujemy Panu Zegarmistrzowi. 
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URZĄD POCZTOWY - GRUPY IV i V 

W piątek 4. grudnia dzieci z grup IV i V udały się spacerem na pocztę w dzielnicy Grabówek. 
Najważniejszym celem wycieczki było wysłanie własnoręcznie wykonanych przez dzieci kartek 
świątecznych do rodziców. Przedszkolaki zapoznały się wyposażeniem poczty, jej symbolami i 
funkcją instytucji. Dzieci cichutko i z zaciekawieniem obserwowały pracę pracowników poczty 
sprzedających znaczki, koperty, stemplujących druczki, przekazy pocztowe i wykorzystujących 
komputery w swojej pracy. Każde dziecko już wie, że poczta i jej pracownicy są potrzebni, a 
szczególnie w okresie świątecznym. 
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"KSIĘGA DŻUNGLI" 

Dnia 03. grudnia grupy III, IV i V wybrały się do Sali Widowiskowej przy ulicy Rotterdamskiej na 
spektakl pt. "Księga Dżungli". Przedstawienie zachwyciło przedszkolaki dużą ilością piosenek, 
kolorów i tańca, a najśmieszniejszymi bohaterami okazały się tapiry. 
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NADLEŚNICTWO - GRUPY IV i V 
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Dnia 16. listopada "Gumisie" i "Niedźwiadki" wybrały się na wycieczkę do Nadleśnictwa i Parku 
Kilońskiego. Dzieci poznały gatunki zwierząt żyjących w lasach i miastach. Po spacerze wybiegały 
się na boisku w pobliskim Parku Kilońskim, a potem z uśmiechami wróciły do przedszkola.  
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PORANEK MUZYCZNY - GRUPA V 

Dnia 28. października grupa V wybrała się do Młodzieżowego Domu Kultury na Poranek Muzyczny. 
Dzieci miały okazję posłuchać pianina, kontrabasu, perkusji i saksofonu, a to wszystko w 
przyjemnych bluesowych i jazzowych rytmach. 
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SKLEP WARZYWNICZY - GRUPA IV i V 

Dnia 19. października grupy IV i V wybrały się na wycieczkę do pobliskiego sklepu warzywniczego. 
Dzieci oglądały owoce i warzywa, odgadywały ich nazwy i poznawały te, których jeszcze nie znały. W 
trakcie spaceru szukały także drzew owocowych. Wycieczka dostarczyła im dużo radości, więc z 
szerokimi uśmiechami wróciły do przedszkola. 
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SPACER - GRUPA III 

Dnia 8. października nasze Miśki wybrały się na pierwszą wycieczkę poza teren przedszkola. Celem 
naszej wycieczki była umiejętność poruszania się w terenie, przestrzeganie zasad zachowania się na 
drodze. Zwróciliśmy uwagę na znaki, które nas pieszych dotyczą i przejście dla pieszych. Dzieciom 
bardzo spodobał spacerek i nie mogą doczekać się następnego wyjścia. 
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LAS - GRUPA IV i V 

Dnia 28. września "Gumisie" i "Niedźwiadki" wybrały się na spacer do pobliskiego lasu. Pogoda 
dopisała, więc przedszkolaki z uśmiechami na twarzach maszerowały leśną ścieżką, zbierając po 
drodze "dary jesieni". Dodatkową atrakcją okazały się ćwiczenia gimnastyczne w terenie, do których 
świetnie nadawała się siłownia plenerowa. 
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