
Informacje dla grupy: Gumisie
Informacje z grupy Gumisie


3 grudzień 2020


Gumisie p.Wioleta

1 Grudzień –  Bal „Święty Uśmiechnięty”. 
Był to bal prowadzony przez panią katechetkę podczas trwania lekcji religii. Dzieci po
zaprezentowaniu swoich strojów i przedstawieniu swojej postaci, tańczyły w rytm „religijnych”
dziecięcych piosenek. Dzieci były bardzo zadowolone, cieszyły się z możliwości przebrania, zwłaszcza
że w związku z obecną pandemią, może to być ich jedyny  bal przebierańców w tym roku
przedszkolnym.
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Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego
„Zbieramy baterie”.


1 lipiec 2020


Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Wioleta
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„Gumisiowa Lista Aktywności”


8 czerwiec 2020


Gumisie p.Justyna
Nasz najwytrwalszy uczestnik….
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ALAN 
Alan i jego zegar emocji 

Alan i jego sól barwiona 
Naszła nas ochota na coś nowego i zrobiliśmy barwioną sól w buteleczkach 

   

Alan i jego zakładki do książek 

Gratulujemy wytrwałości 
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„Gumisiowa Lista Aktywności”


28 Maj 2020


Gumisie p.Justyna
Po dłuższej przerwie witamy… 
OLIVIERA 
Dzień dobry wszystkim:-). 
Wysyłamy kilka zdjęć z zadań domowych zadane przez nasze wspaniałe Nauczycielki:-). 
Pozdrawiamy wszystkich i trzymajcie się! 

Zadanie matematyczne, zegar uczuć:-) 
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BRAWO OLIVIER, SUPER i oby wskazówka na Twoim zegarze zawsze wskazywała minkę z 

Gitara:-) 

 

 

 

„Nasze Emocje”
Kochani dziś wydanie specjalne zajęć z cyklu „Nasze emocje”. 
Nie będzie opowiadań, wierszyków czy piosenek. 
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Mamy nadzieję, że dziś emocje wywołają nie słowa a obrazy  

Z okazji jednego z najmilszych dni na świeci dla wszystkich Mam, Mamusiów i Mamuniek
przygotowałyśmy specjalną emocjonalną bombę 

Prezencik

Życzymy miłych wspomnień….

 


26 Maj 2020 [http://przedszkole31.eu/?p=8041] 


Gumisie p.Justyna
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