
      Strona główna Grupy Oferta Przedszkola Kadra Galeria Kontakt

Archiwum

Informacje dla grupy: Pszczółki
Informacje z grupy Pszczółki

Zabawy na dmuchanej
zjeżdżalni
1 lipiec 2021 Pszczółki p.Anna C

   

   



http://przedszkole31.eu/
http://przedszkole31.eu/?page_id=18
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?page_id=21
http://przedszkole31.eu/?page_id=55
http://przedszkole31.eu/?page_id=24
http://przedszkole31.eu/?page_id=27
http://przedszkole31.eu/?page_id=3883
http://przedszkole31.eu/?p=12579
http://przedszkole31.eu/?p=12579
http://przedszkole31.eu/?p=12579
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?author=13
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/DSC_0089-e1625161020280.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/DSC_0088-e1625161031655.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/DSC_0087-e1625161078524.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/DSC_0086-e1625161112181.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/DSC_0084-e1625161130166.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/DSC_0083-e1625161148636.jpg


    

 

Po
bier
z
plik

Po
bier
z
plik

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/DSC_0082-e1625161198663.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/DSC_0080-e1625161234243.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/received_327094939088921.jpeg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/received_1047139639448177.jpeg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/received_672361584163211.jpeg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/received_211533844158646.jpeg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/received_779683489326130.mp4?_=1
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/received_394657029000368.mp4?_=2


 

Zajęcia edukacyjne z psem
terapeutą
23 czerwiec 2021 Pszczółki p.Anna C

Po
bier
z
plik



http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/07/received_322760949390838.mp4?_=3
http://przedszkole31.eu/?p=12509
http://przedszkole31.eu/?p=12509
http://przedszkole31.eu/?p=12509
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?author=13
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/BIMG_20210618_100353_1.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095119.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095157.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095231.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095511.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095544.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095605.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095632.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095708.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095842.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095933.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_095944.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_100353.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_100601.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_100746.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_101105.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_101127.jpg


http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_101151.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_101214.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_101234.jpg


Udział dzieci w
interaktywnym
przedstawieniu „Rybka Mini
Mini – Podwodny skarb”
21 czerwiec 2021 Pszczółki p.Anna C

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_101353.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_101354.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_101618.jpg
http://przedszkole31.eu/?p=12497
http://przedszkole31.eu/?p=12497
http://przedszkole31.eu/?p=12497
http://przedszkole31.eu/?p=12497
http://przedszkole31.eu/?p=12497
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?author=13


 

 

 

Udział w akcji „Odprowadzam

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210614_092041.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210614_095552.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/image000000_3.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/image000003.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210614_101831.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210614_101833.jpg
http://przedszkole31.eu/?p=12480


sam”
21 czerwiec 2021 Pszczółki p.Anna C

   



http://przedszkole31.eu/?p=12480
http://przedszkole31.eu/?p=12480
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?author=13
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_3290.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_3400.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_3433.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_3435.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_3479.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_3515.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/mms_20210614_084128.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/mms_20210614_084121.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/mms_20210614_084112.jpg


   

 

Laureaci konkursu literacko –
plastycznego w grupie
Pszczółek
17 czerwiec 2021 Pszczółki p.Anna C

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/mms_20210614_084103.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/mms_20210614_084055.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/mms_20210614_084045.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0071-e1624293185571.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0060-e1624293214781.jpg
http://przedszkole31.eu/?p=12447
http://przedszkole31.eu/?p=12447
http://przedszkole31.eu/?p=12447
http://przedszkole31.eu/?p=12447
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?author=13


Zuzia i Antek – brawo dla Was i rodziców

 

 

Dzień dziecka w przedszkolu
17 czerwiec 2021 Pszczółki p.Anna C

   



http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210601_124255.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210601_124406.jpg
http://przedszkole31.eu/?p=12433
http://przedszkole31.eu/?p=12433
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?author=13
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0033-e1623958087966.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0032-e1623958101417.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0031-e1623958113928.jpg


   

   

 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0028-e1623958127807.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0027-e1623958145174.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0024-e1623958160502.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0018-e1623958172353.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0017-e1623958188390.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0014-e1623958201485.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0012-e1623958215573.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/06/DSC_0008-e1623958243968.jpg


Dzień mamy i taty
28 Maj 2021 Pszczółki p.Anna C

 

 

 

 



http://przedszkole31.eu/?p=12417
http://przedszkole31.eu/?p=12417
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?author=13
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/a6f838f0ef99ef2a7fcab07e1231e40e_XL.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3549.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3547.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3545.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3543.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/20210526_094033.jpeg


 

„Moja wesoła bajeczka”
26 Maj 2021 Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Anna

Po
bier
z
plik
Po
bier
z
plik



http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3538-e1622217169997.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/TRIM_20210528_183742.mp4?_=4
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/TRIM_20210528_184131.mp4?_=5
http://przedszkole31.eu/?p=12413
http://przedszkole31.eu/?p=12413
http://przedszkole31.eu/?cat=6
http://przedszkole31.eu/?cat=2
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?cat=5
http://przedszkole31.eu/?cat=7
http://przedszkole31.eu/?author=3
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/info-konkurs.jpg


Polska to mój dom
6 Maj 2021 Pszczółki p.Anna C

Pszczółki znają barwy flagi polskiej

   

  



http://przedszkole31.eu/?p=12315
http://przedszkole31.eu/?p=12315
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?author=13
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3481.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3483.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3484.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3485.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3490.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3493.jpg


22.04.2021r – Dzień Ziemi
6 Maj 2021 Pszczółki p.Anna C

Pszczółki segregują śmieci

   

   



http://przedszkole31.eu/?p=12298
http://przedszkole31.eu/?p=12298
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?author=13
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/20210426_141724.jpeg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3438.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3441.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3442.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3443.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3450.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3456.jpg


   

   

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3459.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3460.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3463.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3464.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3472.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3473.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/05/DSC_3475.jpg


Dumnie wspierane przez WordPressa

←  Starsze wpisy Nowsze wpisy →

Szukaj na stronie

Szukaj …

Ostatnie wpisy

13063

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

13031

13016

11 X – DZIEŃ DZIEWCZYNEK

Kategorie

Aktualności (5)

Bez kategorii (2)

Gumisie (130)

Krasnoludki (114)

Muminki (164)

Pszczółki (147)

Puchatki (144)

Smerfy (118)

http://przedszkole31.eu/?cat=4&paged=3
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?p=13063
http://przedszkole31.eu/?p=13041
http://przedszkole31.eu/?p=13031
http://przedszkole31.eu/?p=13016
http://przedszkole31.eu/?p=13001
http://przedszkole31.eu/?cat=9
http://przedszkole31.eu/?cat=1
http://przedszkole31.eu/?cat=6
http://przedszkole31.eu/?cat=2
http://przedszkole31.eu/?cat=3
http://przedszkole31.eu/?cat=4
http://przedszkole31.eu/?cat=5
http://przedszkole31.eu/?cat=7
https://pl.wordpress.org/

