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NOTATKA Z ZAKOőCZENIA ROKU SZKOLNEGO  

W dniu 23 czerwca odbyğa siň uroczystoŜĺ zakoŒczenia roku szkolnego w grupie V i IV. Dzieci na 

uroczystoŜĺ zaprosiğy swoich bliskich i cağy personel przedszkola. UroczystoŜĺ rozpoczŃğ wystňp dzieci 

ptĂ Podr·Ũe mağe i duŨeò. MogliŜmy zobaczyĺ dzieci w roli aktor·w odtwarzajŃcych teksty z wierszy 

Tuwima i Brzechwy , poğŃczone taŒcem i piosenkŃ. Mali aktorzy spisali siň Ŝwietnie. Wykazali siň duŨymi 

umiejňtnoŜciami tanecznymi , recytatorskimi i piosenkarskimi. Nie byğo widaĺ Ũadnej tremy . Po wystňpie 

w imieniu grona pedagogicznego pani dyrektor zğoŨyğa podziňkowania rodzicom za wieloletniŃ 

wsp·ğpracň , a rodzice szczeg·lnie zaangaŨowani w pracň przedszkola otrzymali pisemne 

podziňkowania ï dyplomy , a aktorzy teatru ĂRodzice dzieciomò przedszkolne Oskarki 2016. Na 

zakoŒczenie dzieci otrzymağy prezenty i dyplomy z okazji ukoŒczenia Przedszkola. 

¶  
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URODZINY W GRUPIE V 

20 czerwca ŜwiňtowaliŜmy urodziny Marty, Ani, Lenki, Marcelinki Filipa i Dawida. Szanownym jubilatom 

tradycyjnie "NiedŦwiadki" odŜpiewağy gromkie "Sto lat", zğoŨyğy Ũyczenia, wrňczyğy prezenty, a na koniec 

wszyscy rozkoszowali siň pysznym tortem. Nie zabrakğo r·wnieŨ taŒc·w i zabaw przy ulubionych 

piosenkach. Serdecznie dziňkujemy rodzicom dzieci za przygotowanie pysznego poczňstunku. 

¶  
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ZAJŇCIA EDUKACYJNE W GRUPIE PUCHATKčW I USZATKčW  

Dnia 16 czerwca Puchatki uczestniczyğy w zorganizowanych przez Edu fun zajňciach chemicznych. 

Dzieci same dolewağy barwnik·w i tworzyğy kolory tňczy. Nastňpnie mogğy powŃchaĺ substancje 

chemiczne i zobaczyĺ prezentowane przez naszego goŜcia reakcje. Byğy nawet wybuchy i wypğywajŃca z 

fiolki piana. Wszystkim Puchatkom zajňcia siň bardo podobağy. Dziňkujemy. 
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NOTATKA Z ZAJŇĹ OTWARTYCH W GR. V ĂNIEDťWIADKIò  

Zajňcia otwarte dla rodzic·w pt. ĂDla Ciebie, Mamo i Tatoò w dniu 24 maja odbyğy siň w grupie 

ĂNiedŦwiadk·wò w celu zaprezentowania efekt·w realizacji projektu eduka-cyjnego pt. ĂSmacznie i 

zdrowoò oraz w celu Ŝwiňtowania Dnia Mamy. Dzieci zaŜpiewağy mamom czuğŃ piosenkň pt. ĂMajowy 

zapach kwiat·wò, zğoŨyğy Ũyczenia w formie kr·tkiego wierszyka i wrňczyğy prezenty samodzielnie przez 

siebie wykonane, kochanym mamusiom bukiecik kolorowych kwiatk·w z papieru i Ũeby tatusiom nie 

byğo przykro wsp·lny upo-minek w formie obrazka z piňknymi kwiatkami. W trakcie sğodkiego 

poczňstunku rodzice mogli obejrzeĺ prezentacjň multimedialnŃ projektu ĂSmacznie i zdrowoò, zdjňcia z 

zajňĺ i uroczystoŜci przedszkolnych zwiŃzanych z projektem, teczkň z jadğospisem i pracami dzieci, 

pytania i odpowiedzi dzieci dotyczŃce zdrowego Ũywienia. 

¶  
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WIZYTA FUNKCJONARIUSZY POLICJI 

Wizyta funkcjonariuszy policji Dnia 06.06.2016 r. na zaproszenie nauczycielek przybyli do naszego 

przedszkola funkcjonariusze policji oraz przeszkolony pies. Tego dnia dzieci z trzech grup zgromadziğy 

siň w sali grupy "Gumisie" aby powitaĺ niecodziennych goŜci. Podczas spotkania dzieci dowiedziağy siň 

o tym jak bezpiecznie poruszaĺ siň po drogach, podr·Ũowaĺ samochodem, bawiĺ w domu i w 

przedszkolu, jak reagowaĺ w przypadku ataku groŦnego psa. Nie zabrakğo teŨ tresury policyjnego 

psa.KaŨdy przedszkolak na koniec otrzymağ od policjant·w "legitymacjň mağego policjanta".  

¶  
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DZIEő DZIECKA 

Obchody szczeg·lnego dla wszystkich dzieci świňta ï Dnia Dziecka, w naszym przedszkolu rozpoczňğo 

przedstawienie teatralne p.t. ĂBajkowy kogel- mogelò. Odegrane ono zostağo przez szczeg·lnych 

aktor·w ï rodzic·w naszych wychowank·w. Gğ·wnym tematem przedstawienia byğy znane i lubiane 

przez dzieci postaci z bajek. Rodzice w roli aktor·w wypadli Ŝwietnie i wykazali siň r·wnieŨ ogromnym 

zaangaŨowaniem. WğoŨyli cağe swoje serca w ciňŨkŃ pracň, przygotowania i pr·by do przedstawienia, 

dajŃc tym samym w koŒcowym efekcie ogromnŃ radoŜĺ najmğodszym widzom. Dzieci byğy zachwycone, 

a na ich twarzach pojawiağ siň nie tylko uŜmiech, ale zachwyt i przejňcie. Dziecko jest najlepszym 

widzem i krytykiem, dlatego jeszcze raz gratulujemy i serdecznie dziňkujemy. 

W dniu 1 czerwca w naszym przedszkolu odbyğ siň takŨe Rodzinny Festyn. W programie byğa II 

Spartakiada Sportowa oraz gry i zabawy przy muzyce prowadzone przez Mariana Wryczň. Spartakiada 

sportowa cieszyğa siň ogromnym powodzeniem. JuŨ w dniu zapis·w zabrakğo miejsc do druŨyn w 

poszczeg·lnych kategoriach. DruŨyny rodzic+ dziecko wykonywağy zadania sportowe i zrňcznoŜciowe 

dostosowane do moŨliwoŜci dzieci , a rodzic peğniğ funkcje pomocniczŃ. Jak bawili siň rodzice z dzieĺmi 

moŨna obejrzeĺ na zdjňciach. W kategorii super tata, tatusiowie walczyli o puchar bardzo zawziňcie i 

sportowo. Wszystkie zadania wykonywane przez nich oceniane byğy przez Komisjň , kt·rŃ tworzyli 

przedstawiciele Rady Dzielnicy Grab·wek i Przedszkola nr 8 . ZwyciňzcŃ zostağ tata Karola z gr 

NiedŦwiadk·w. Mamy r·wnieŨ walczyğy bardzo dzielnie i z wielkim zaangaŨowaniem. Zwyciňstwo i tytuğ 

super Mamy uzyskağa mama Piotra z gr MiŜk·w. Gratulujemy!!!  
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"LEKCJA" PATRIOTYZMU W GRUPIE V 

W minionym tygodniu temat kompleksowy w grupie V brzmiağ: ,,Jestem Polakiem i Europejczykiem". 

Jego celem byğo rozwijanie wŜr·d dzieci toŨsamoŜci narodowej oraz postaw patriotycznych. Dzieci miağy 

szansň uczestniczyĺ w zajňciach multimedialnych pt.: "Polak mağy", prowadzonych przez PaniŃ z 

Instytutu Pamiňci Narodowej. W trakcie zajňĺ dzieci obejrzağy pouczajŃcy film o symbolach narodowych- 

fladze, godle i hymnie paŒstwowym. NiedŦwiadki wykazağy siň spostrzegawczoŜciŃ i szybkoŜciŃ 

podczas ukğadania puzzli z godğem Polski. Dzieci wykonywağy teŨ kotyliony, jako symbol polskoŜci. 

Nastňpnie umieŜciğy je w kŃciku narodowym. W ramach akcji "Czytanie na dywanie" zawitağa do nas 

babcia Ani i Marty, kt·ra przybliŨyğa nieco historiň Polski, czytajŃc legendň "O Bazyliszku". Poprzez te 

wszystkie dziağania budujemy u dzieci ŜwiadomoŜĺ, Ũe naleŨŃ do wsp·lnoty ludzi zamieszkujŃcych 

szczeg·lny skwerek Ziemi - zwany OjczyznŃ. 

¶  
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ZWYCIŇSTWO LEOSIA 

W dniu 19.05.2016 reprezentant grupy "Puchatk·w" = Leon S , wziŃğ udziağ w konkursie recytatorskim 

"Rodzina ach rodzina" zorganizowanego przez Przedszkole nr 15 w Gdyni . JesteŜmy bardzo dumni z 

Leosia , bo zdobyğ I miejsce. 

 

 

DZIEő MAMY I TATY W GR.I 

17.05.2016 "Puchatki" zaprosiğy mamusie i tatusi·w ,Ũeby wsp·lnie cieszyĺ siň Dniem Mamy i Taty . 

Zaprezentowağy "Bajeczkň jarzynowŃ". Emocji byğo bardzo duŨo i udzieliğy siň one zar·wno aktorom jak i 

ich rodzicom. W prezencie rodzice otrzymali samodzielnie pomalowany gipsowy kwiatek , teczkň z 

pracami plastycznymi  oraz album " Z Ũycia przedszkolaka". 
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DZIEő MAMY I TATY W GR.II 

18.05.2016 "Uszatki" zaprosiğy swoje mamy i tatusi·w na obchody Dnia Mamy i Taty. Dzieci 

zaprezentowağy muzyczno-sğowne przedstawienie. W prezencie rodzice otrzymali gipsowe kwiatki . 

WzruszeŒ i emocji byğo wiele , szczeg·lnie wŜr·d rodzic·w.  
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MALI BADACZE  

Grupa Gumisi·w miağa okazjň podczas zajňĺ badawczych zajŃĺ siň eksperymentami z kolorami. Dzieci 
mieszağy specjalne barwniki, aby uzyskaĺ odpowiedniŃ barwň.  
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MALI SPORTOWCY  

Grupa gumisi·w bardzo chňtnie bawi siň w kŃciku sportowca. Dzieci przy pomocy piankowych puzzli 
tworzŃ tory przeszk·d, przy kt·rych muszŃ siň wykazaĺ dobrŃ formŃ. 
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URODZINY W GR. GUMISIčW  

W kwietniu swoje urodziny obchodzili: Natalka i Leszek. Z tej okazji zostağa zorganizowana wielka 
uroczystoŜĺ. Wszystkie dzieci zğoŨyğy solenizantom Ũyczenia, nastňpnie byğ tort oraz gğoŜny Ŝpiew 
urodzinowej piosenki "Sto lat". Byğy teŨ konkursy, taŒce i zabawy urodzinowe oraz poczňstunek. 
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INFORMACJA O SPARTAKIADZIE DZIECIŇCEJ  

27 kwietnia odbyğa siň Spartakiada wewnŃtrz przedszkolna, w kt·rej brağy udziağ dzieci wyğonione podczas 
wewnŃtrzgrupowych eliminacji.KaŨda druŨyna liczyğa szeŜcioro dzieci. Spartakiada zostağa podzielona na 
dwa etapy w kt·rym konkurowağy ze sobŃ najpierw dzieci z grupy Uszatki i Puchatki, a nastňpnie dzieci z 
grup starszych - MiŜki, Gumisie i NiedŦwiadki. Grupy mğodsze brağy udziağ w trzech kategoriach 
sportowych : 1.,, Koszyk·wka" - rzut do celu , 2.,,Tunel" - przejŜcie przez tunel w jak najszybszym czasie 
3. ,, Skoki na tarczň" r·wnieŨ na czas. ZwyciňskŃ druŨynŃ okazağa siň grupa II Uszatki a II miejsce zajňğy 
dzieci reprezentujŃce grupň Puchatki. Grupy starsze natomiast brağy udziağ w czterech kategoriach 
sportowych: ,,Skok w dalò - suma wszystkich skok·w w druŨynie W kolejnych trzech konkurencjach liczyğ 
siň czas wykonania poszczeg·lnych konkurencji 2. ,, Tunel z przeszkodamiò- 3. ,, Przenoszenie jajka ò 4. 
,, Ruchomy mostekò Wszystkie dzieci doskonale sobie poradziğy jednak najlepszŃ druŨyna okazağy siň 
MiŜki zdobywajŃc I miejsce, nastňpnie II miejsce naleŨağo do NiedŦwiadk·w oraz III do walecznych 
Gumisi·w. 
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ZAJŇCIA OTWARTE DLA RODZICčW W GR.III 

28 kwietnia odbyğy siň zajňcia otwarte w grupie MiŜk·w. Celem tych zajňĺ byğo przede wszystkim 

uŜwiadomienie rodzicom obop·lnych korzyŜci pğynŃcych ze wsp·lnej zabawy ruchowej z 

dzieckiem. Podczas tych zajňĺ zostağy wykorzystane koce , kt·re sğuŨyğy nam zar·wno do zabaw w 

naleŜnika jak i do przeciŃgania dzieci po podğodze na kocu. UtworzyliŜmy takŨe tratwň z os·b 

dorosğych a zadaniem dzieci byğo przeciŃgniňcie siň po niej bez pomagania sobie nogami. 

¶  

¶  

1 of 1  

DZIEő ZIEMI 

Dnia 22 kwietnia obchodziliŜmy dzieŒ Ziemi. RozpoczňliŜmy dzieŒ od "mini quizu", gdzie wszystkie 

starsze grupy mogğy sie wykazaĺ wiedzŃ przyrodniczŃ. Kolejnym zadaniem byğo segregowanie 

odpad·w do odpowiednich kolor·w koszy, dzieci musiağy oddzieliĺ makulaturň, plastik oraz szkğo. 

Ze wszystkimi zadaniami przedszkolaki poradziğy sobie wspaniale. Kiedy sğoŒce wyszğo juz zza 

chmur, MiŜki, Gumisie i Niedzwiadki wybrağy siň na spacer do lasu. Dzieci korzystağy z siğowni 

plenerowej oraz uczestniczyğy w licznych zabawach. Na koniec dnia wszyscy otrzymali plakietki z 

napisem : Przyjaciel Przyrody. 

http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/III/zaj_rodz/img_20160428_1505311.jpg
http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/III/zaj_rodz/img_20160428_1506371.jpg


¶  

¶  

¶  

1 of 2  

 

ZAJŇCIA OTWARTE DLA RODZICčW 

W czwartek 21 kwietnia w grupie ĂNiedŦwiadkiò odbyğy siň zajňcia otwarte dla rodzic·w z zakresu 

edukacji matematycznej i ekologicznej pt. ĂEko ï gra planszowaò. Dzieci liczyğy plasti-kowe 

nakrňtki, dodawağy, odejmowağy, segregowağy i por·wnywağy liczbň zbior·w z wykorzysta-niem 

znak·w matematycznych: <, >. DuŨo siň dziağo, dzieci byğy ciŃgle aktywne, same ukğadağy grň 

planszowŃ na dywanie, rywalizowağy ze sobŃ w zespoğach, przestrzegajŃc jednoczeŜnie reguğ gry i 

zasad ochrony Ŝrodowiska. Wygrağ zesp·ğ ĂZielonychò i jak nie wierzyĺ w to, Ũe kolor zielony 

przynosi szczňŜcie?  
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URODZINY W GR. USZATKčW 

W piatek 15 kwietnia odbyğy siň urodzinki grupowe w Uszatkach. Patrycja Ŝwiňtowağa 5 a Marysia, 

Laura, Roman i Tymon 4 urodzinki. UroczystoŜĺ rozpoczňğa siň od gğoŜnego odŜpiewania 100 lat I 

zğoŨenia ŨyczeŒ. Potem byğ zdrowy poczňstunek i wesoğa zabawa, tance i konkursy. Wszyscy 

Ŝwietnie bawili siň przy piosenkach o tematyce wiosennej. Jubilatom Ũyczymy speğnienia marzeŒ a 

rodzicom dziňkujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystoŜci. 
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KONKURS MINI OPEN FESTIWAL 

W dniach 5-7 kwietnia, zostağ zorganizowany  konkurs piosenki "Mini Open Festiwal" w Gdyni, 

kt·ry odbywağ siň w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym. Do konkursu zostağa 
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zgğoszona Lenka z grupy NiedŦwiadk·w, kt·ra z piosenkŃ "Bo w przedszkolu"  zajňğa pierwsze 

miejsce w kategorii wiekowej do lat 6. ZwyciňŨczyni konkursu serdecznie gratulujemy.  
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KONKURS TANECZNY  

W piatek 8 kwietnia odbyğ siň konkurs taŒca, kt·ry zakoŒczyğ tydzieŒ artystyczny w naszym przedszkolu. 

KaŨda grupa wystawiğa sw·j zesp·ğ taneczny. Dzieci byğy Ŝwietnie przygotowane i prezentowağy wysoki 

poziom artystyczny, dostosowany do wieku. Grupa 1 zaprezentowağa kolorowy taniec. Grupa 2 wystŃpiğa 

w taŒcu pszcz·ğ i kwiat·w. Dziewczynki z grupy 3 zataŒczyğy kankana a z grupy 4 taniec irlandzki. 

NiedŦwiadki zaprezentowağy trojaka. Wystňpy dzieci ocenialo jury, kt·rego decyzjŃ: 1 miejsce zajňğa gr 3 

i 2 2 miejsce przypadğo gr 5 3 miejsce zajňğa gr 4 Puchatki zdobyğy wyr·Ũnienie KaŨdy zesp·ğ taneczny 

otrzymağ nagrodň i dyplom. Konkurs dostarczyğ wielu emocji i niezapomnianych wraŨeŒ artystycznych. 

¶  
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PRACOWNIA MAĞEGO BADACZA  

W naszym przedszkolu sprawnie dzieğa Pracownia Mağego Badacza. Dzieci podczas zajňĺ mogŃ uczyĺ 

siň za pomocŃ wszystkich zmysğ·w, eksperymentowaĺ przy pomocy r·Ũnych materiağ·w , aby poznaĺ 

otaczajŃcy nas Ŝwiat. W ostatnim czasie dzieci wykonağy wulkany, z kt·rych wydobywağa siň lawa, 

poznawağy Ŝwiat elektryki, a takŨe wykonywağy eksperymenty przy uŨyciu magnes·w. 
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PRACA W OGRODZIE 

31 marca dzieci sadziğy nasionka kwiat·w, kieğki brokuğa, cebulki oraz rzeŨuchň . Dzieci bardzo chňtnie 

uczestniczyğy w tworzeniu naszego ogr·deczka co widaĺ na zağŃczonych zdjňciach :) 
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PRZEGLłD TEATRALNY - DZIEő 2  

W czwartek 7 kwietnia, w drugim dniu przeglŃdu teatralnego pt. ĂMali ArtyŜciò goŜciliŜmy w naszym 

przedszkolu panie i pan·w z Klubu Seniora, kt·rzy wraz z nami oglŃdali przedstawienia teatralne w 

wykonaniu dzieci z grup IV i V. Grupa ĂGumisi·wò wystŃpiğa w inscenizacji wiersza J. Tuwima pt. 

ĂLokomotywaò, a grupa ĂNiedŦwiadk·wò przedstawiğa inscenizacjň dw·ch wierszy: J. Tuwima ĂZosia 

Samosiaò i J. Brzechwy ĂLeŒò. Dzieci zaprezentowağy wspaniağŃ sceneriň i wiele rekwizyt·w 

wykonanych samodzielnie w wierszu ĂLokomotywaò oraz niezwykğe talenty aktorskie, taneczne i 

wokalne. Przedstawiciele Klubu Seniora podziňkowali dzieciom za wystňpy, za zaproszenie i podarowali 

przedszkolakom rňcznie wykonane zabawki z materiağu. Te wyjŃtkowe prezenty i sğowa uznania od 

naszych szanownych goŜci, za wkğad pracy naszych dzieci i nauczycielek w przygotowanie widowiska 

oraz w wychowanie dzieci, a takŨe radoŜĺ i Ũywe reakcje widz·w bardzo nas wszystkich wzruszyğy oraz 

dağy motywacjň do dalszej, tw·rczej pracy. 
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URODZINY ADRIANA W GR.V  

Sz·ste urodziny Adriana obchodziliŜmy w grupie ĂNiedŦwiadk·wò 5 kwietnia, bawiŃc siň w naszej sali, 

jak na teatralnej scenie. Adrian byğ kr·lem, a jego goŜcie rycerzami, damami, ksiňŨniczkami, 

czarodziejami, kotkami, pieskami i innymi postaciami. Najpierw byğy Ũyczenia urodzinowe, potem taŒce i 

zabawy teatralne. KaŨde z dzieci otrzymağo upominek w postaci maski kota i psa, kt·re samodzielnie 

pokolorowağy i wyciňğy. Po sğodkim poczňstunku przepysznym tortem, upieczonym przez mamň Adriana, 

odbyğo siň przedstawienie, mağa scenka teatralna dla Jubilata w wykonaniu koleg·w i koleŨanek. W 

ogrodzie przedszkolnym odbyğ siň mecz piğki noŨnej, dziewczynki kontra chğopaki. Piğka noŨna, to 

ulubiona gra Adriana i jego koleg·w, polubiğy jŃ r·wnieŨ dziewczynki. 

¶  
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PRZEGLłD TEATRALNY - DZIEő 1  

W Ŝrodň 6 kwietnia rozpoczŃğ siň V Przedszkolny PrzeglŃd Teatralny pt. ĂMali ArtyŜciò. Tego dnia na 

scenie naszego przedszkolnego teatru wystŃpiğy trzy mğodsze grupy: grupa I Puchatki w inscenizacji 

wiersza Juliana Tuwima pt. ĂWarzywaò, grupa II Uszatki w inscenizacji pt. ĂPowitanie wiosnyò na 

podstawie wiersza J. Brzechwy ĂPowitanie lataò, zesp·ğ ĂMatematyczne Kaczuszkiò z grupy III MiŜki w 

inscenizacji wiersza J. Tuwima pt. ĂTrudny rachunekò. Nasi mali artyŜci wcielili siň w rolň warzyw, 

kucharza, pani Wiosny, kaczuszki i inne postacie z literatury znanych i lubianych poet·w dla dzieci. 

Przedszkolaki na widowni zaŜ oceniali wystňpy swoich r·wieŜnik·w oklaskami. Zar·wno mali aktorzy, 

jak i widzowie mali oraz doroŜli bawili siň w naszym Ăteatrzeò wspaniale. 
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URODZINY CHĞOPCčW  
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Dnia 30 marca w grupie IV u Gumisi·w odbyğy siň urodziny chğopc·w: Piotrusia, Pawğa, Wojtusia i 

Mikoğaja. Dzieci Ŝwietnie bawiğy siň przy muzyce taŒczŃc z balonami. Jubilatom zostağy zğoŨone 

najszczersze Ũyczenia oraz wrňczone prezenty, po czym wszyscy udali siň na urodzinowy poczňstunek. 
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CZYTANIE Z MAMł MIĞOSZA  

Czytanie na dywanie u MiŜk·w W marcu naszym goŜciem byğa mama Miğoszka, kt·ra spňdziğa z nami 

czas na czytaniu bajek i wsp·lnej, ulubionej zabawie MiŜk·w Ă PosŃgiò. Dzieci z zaciekawieniem 

sğuchağy mamy Miğoszka i maja nadziejň na nastňpne odwiedziny.  

URODZINY W GR.III  

Dnia 16 marca obchodziliŜmy urodzinki grupowe Konradka, Paulinki, Piotrusia i Lenki. Urodzinki 

rozpoczňliŜmy wsp·lnŃ zabawŃ przy muzyce, kt·rej towarzyszyğy taneczne konkursy. Nastňpnie 

wszystkie dzieci zaŜpiewağy naszym solenizantom Ă 100 latò i wykonağy piňkne laurki urodzinowe. Na 

zakoŒczenie PiotruŜ, Lenka, Paulinka i Konrad zaprosili swoich goŜci na pyszny poczňstunek, za kt·ry 

serdecznie dziňkujemy Rodzicom. 
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TŇCZOWY TYDZIEő  

W naszym przedszkolu od poniedziağku 14.03 do piŃtku 18.03 obchodziliŜmy Tňczowy TydzieŒ. KaŨdego 

dnia obowiŃzywağ inny kolor, zajňcia dydaktyczne i i stroje dzieci zwiŃzane byğy z tym kolorem. Dzieci 

wykonywağy symbole dnia i umieszczağy na sylwecie tňczy. Kolorowy TydzieŒ zakoŒczyliŜmy w piŃtek 

kolorem zielonym.Nasze przedszkolaki poŨegnağy zimň i powitağy wiosnň. W tym celu wykonağy 

Marzannň symbolizujŃcŃ zimň i w kolorowym korowodzie Ũegnağy jŃ w ogrodzie przedszkolnym. Cağy 

tydzieŒ byğ bardzo kolorowy i wesoğy. Dziňkujemy wszystkim rodzicom za przygotowanie odpowiednich 

stroj·w swoim pociechom. 
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WARSZTATY WIELKANOCNE W GRUPIE V  

22 marca 2016 r. grupa V wraz z rodzicami wykonywağa ozdoby wielkanocne. Zajňcia te miağy na celu 

przybliŨyĺ dzieciom tradycje i zwyczaje wielkanocne. Dzieci z pomocŃ swoich najbliŨszych, wykonywağy 

kolorowe pisanki i zajŃczki. Tworzenie ozd·b sprawiğo nam wiele radoŜci.Wszyscy wykazali siň duŨŃ 

kreatywnoŜciŃ i inwencjŃ tw·rczŃ. W przyjaznej atmosferze czas upğynŃğ bardzo szybko i niesamowicie 

tw·rczo. Wszystkim obecnym na warsztatach goŜciom, dziňkujemy za wsp·lnie spňdzony czas. 
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WYCIECZKA DO SZKOĞY PODSTAWOWEJ NR.17  

W piŃtek 11 marca NiedŦwiadki i Gumisie wybrağy siň w odwiedziny do Szkoğy Podstawowej nr 17. 

Organizatorzy chcieli pokazaĺ dzieciom, jak plac·wka wyglŃda od wewnŃtrz, co w niej jest ciekawego i w 

jaki spos·b moŨna zagospodarowaĺ tu sw·j czas. Nauczyciele i uczniowie szkoğy mieli do 

zaproponowania swoim goŜciom wiele ciekawych zajňĺ. Dzieci bawiğy siň wsp·lnie podczas zabaw, ale 

takŨe rywalizowağy w pokonywaniu toru przeszk·d na sali gimnastycznej. Przedszkolaki miağy okazjň 

zwiedziĺ bibliotekň, salň komputerowŃ oraz nowoczesnŃ salň jňzyka angielskiego. Pod opiekŃ koleŨanek 

i koleg·w ze szkoğy, dzieci wziňğy udziağ w zajňciach muzyczno-ruchowych przygotowane przez 

nauczycieli ze Ŝwietlicy. Przedszkolaki wracajŃc ze szkoğy byğy pod ogromnym wraŨaniem, ten dzieŒ 

zapamiňtajŃ na dğugo, a czňŜĺ dzieci p·jdzie do pierwszej klasy z mniejszym stresem i wiňkszŃ radoŜciŃ. 
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WYCIECZKA NA STATEK STENA LINE  

W poniedziağek 14 marca grupa V ĂNiedŦwiadkiò odbyğa wycieczkň do Terminalu promowego w Gdyni. 

Tam dzieci zwiedziğy terminal oraz statek pasaŨerski firmy Stena Line nazwany ĂStena Visionò. 

Zwiedzanie promu zaczňğo siň od mostku kapitaŒskiego, a skoŒczyğo siň na placu zabaw dla dzieci. 

Zağoga szwedzka, wraz z panem kapitanem, z uŜmiechem witağa dzieci, a dzieci pozdrawiağy wszystkich 

w jňzyku szwedzkim. Miğa pani przewodnik oprowadzağa nas po r·Ũnych pokğadach, kajutach, 

pokazywağa sklep i restauracjň. Dzieci pokonağy mn·stwo schod·w, ale nie czuğy zmňczenia, bo 

ciekawoŜĺ, co kryje siň dalej, byğa ogromna. Dzieci dowiedziağy siň duŨo o budowie statku, pracy na 

statku oraz miğo spňdziğy czas, bawiŃc siň na placu zabaw i odpoczywajŃc w restauracji podczas 

sğodkiego poczňstunku. 

http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/V/sp/sam_3117 1.jpg
http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/V/sp/sam_3133.jpg
http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/V/sp/sam_3136.jpg


¶  

¶  

¶  

¶  

http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/V/stena/20160314_092038.jpg
http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/V/stena/20160314_092627.jpg
http://osemka.type.pl/portal2/images/stories/foto/galeria/2016/V/stena/20160314_094311.jpg

