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Informacje dla grupy: Smerfy
Informacje z grupy Smerfy

26XI2018r. Ogólnopolski Dzień Pluszowego Misia


2 Grudzień 2018


Smerfy p.Anna Z
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26XI2018r. Zajęcia Otwarte „Tańce Ludowe”


2 Grudzień 2018


Smerfy p.Anna Z

Drodzy rodzice,

serdecznie zapraszamy

na zajęcia otwarte pt. „Tańce Ludowe”

dnia 26XI2018r. o godzinie 16.00 ;o)
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Kaszubski strój ludowy w ramach programu Piękna Nasza
Polska Cała
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2 Grudzień 2018


Smerfy p.Anna Z  Dodaj komentarz

15XI2018r. Zebranie z rodzicami


12 Listopad 2018


Smerfy p.Anna Z

Drodzy Rodzice,

Serdecznie zapraszamy na zebranie,

które odbędzie się w dniu 15XI2018r. o godzinie 16:45 w Naszej Sali.
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Podczas zebrania omówione zostaną wyniki wstępnej diagnozy dzieci oraz sprawy
bieżące.

Na zebranie zapraszamy bez dzieci.

09XI2018r. 11:11 wspólnie bijemy „Rekord Dla
Niepodległej” śpiewając Hymn Polski


12 Listopad 2018


Smerfy p.Anna Z

09XI2018r. Uroczyste świętowanie 100-lecia Odzyskania
Niepodległości z Przedszkolem nr 56 w ramach



http://przedszkole31.eu/?p=2825
http://przedszkole31.eu/?p=2825
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=12
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181109_110954.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181109_111003.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2018/11/received_2327531970623877-1.jpeg
http://przedszkole31.eu/?p=2812


Międzynarodowego Programu „Piękna Nasza Polska
Cała”
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Smerfy p.Anna Z
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06XI2018r. Zajęcia sportowe w SP nr 52 w Gdyni
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Smerfy p.Anna Z  Dodaj komentarz

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na m-c listopad


12 Listopad 2018


Smerfy p.Anna Z

Będziemy poznawali przynależność do wspólnoty, jaką jest nasza rodzina.
Rozwiniemy myślenie przyczynowo skutkowe na podstawie informacji o relacjach
rodzinnych. Dowiemy się co to jest drzewo genealogiczne.

Poznamy litery M,T,D i wykonamy wiele ćwiczeń utrwalających ich zapis w liniaturze.
Utrwalimy umiejętność wysłuchiwania głosek i sylab oraz wyrazów w zdaniach.

Przygotujemy się również do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wystąpimy w przedstawieniu w Przedszkolu nr 56 z okazji 11 listopada, a także w
naszym Przedszkolu dla reszty przedszkolaków oraz gości.

Poznamy również historię naszej Ojczyzny.

Rozwiniemy również nasze umiejętności matematyczne w przeliczaniu a także
przemienności rytmu dnia i nocy. Co się dzieje kiedy kończy się noc, kiedy słońce jest
wyżej na niebie Poznamy cyfry 3 i 4 oraz ich zapis.

Będziemy eksperymentować z woda. Zobaczymy co pływa a co tonie i dlaczego. I
poznamy trzy stany skupienia wody.
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20 listopada będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

W ostatnim tygodniu zaczniemy od zabaw z okazji Dnia Pluszowego Misia, który
obchodzimy 25 listopada. Będą konkursy i zabawy przy muzyce z okazji tego dnia.

Porozmawiamy o zwierzętach domowych, o tym jak o nie dbać, sposobie odżywiania
i o odpowiedzialności za nie. Poznamy również prace weterynarza.

Pojedziemy również do Szkoły Podstawowej nr 52 na zajęcia gimnastyczne na sali
gimnastycznej.

24X2018r. Koncert „Piosenki z wojskowego plecaka”
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Smerfy p.Anna Z  Dodaj komentarz

19X2018r. Wizyta Strażnika Miejskiego


12 Listopad 2018


Smerfy p.Anna Z
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