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Informacje dla grupy: Niedźwiadki

Marzec 11,

2018

„Urodzinowy dzień Madzi i Tymka”

 

Marzec 11,

2018

„Przedszkoliada w SP nr. 17

Dnia 28 lutego nasze Niedźwiadki miały możliwość spróbować swoich sił sportowych na zajęciach
zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 17. Dzieci zostały podzielone na drużyny, które mogły
wykonywać zadania sportowe przy różnorodnych stanowiskach, gdzie pomagali im i asekurowali
uczniowie szkoły. Ponadto mogliśmy podczas zabaw czas spędzić  z naszymi absolwentami z
ubiegłego roku.

Dziękujemy bardzo za wspaniałą zabawę i medale prawdziwego sportowca.
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Luty 17,

2018

„Poznajemy regiony Polski” – zabawy tematyczne
Niedźwiadków i Gumisiów.

   

Grupa : Niedźwiadki
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Luty 17,

2018

„Czy znasz te bajki?”

Dnia 16 lutego nasze Niedźwiadki wzięły udział w konkursie pt.” Czy znasz te bajki?” zorganizowanym
specjalnie dla nas w Szkole Podstawowej nr. 17 , który dotyczył znajomości treści bajek.

Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z rozwiązywaniem zagadek, również muzycznych,
współpracowały w zespołach, świetnie się bawiły i dzieliły się swoją wiedzą.

   

Luty 17,

2018

Wycieczka do Centrum Nauki Experyment

Wtorek 6 lutego był dla „Niedźwiadków” dniem eksperymentów i zabaw badawczych. Dzieci mogły same
decydować, gdzie chcą się bawić. Postanowiły zajrzeć do każdego stanowiska i sprawdzić prawie każdy eksponat.
Działanie eksponatów i urządzeń wystawy szybko zostało przez dzieci odkryte. Największym zainteresowaniem
cieszyły się jednak zjeżdżalnie, urządzenia wymagające ćwiczeń ruchowych oraz zabawa w archeologa. Wycieczka
do Experymentu była też okazją do lepszego poznania Gdyni. Podczas spaceru i jazdy trolejbusem zwróciliśmy
uwagę na architekturę miasta i na to, że budynek Centrum Nauki jest jednym z największych i najnowocześniejszych
obiektów w naszej Gdyni.
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Luty 3,

2018

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy:

mamie Kariny: za kartki dla dzieci,
mamie i tacie Poli : za papier ksero, grę muzyczną dla dzieci, materiały do eksperymentu ” Mały chemik”
Rodzicom, którzy współorganizowali z nami uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowując pyszny
poczęstunek,
Wszystkim rodzicom: za przygotowanie swoim pociechom  strojów niezbędnych  do występu,
Mamie Mariusza: za pomoc podczas przygotowywania uroczystości, na scenie jak i w trakcie
przygotowywania dzieci do występu.

Luty 3,

2018

„CZYTANIE NA DYWANIE”

W  styczniu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych po raz kolejny odwiedzili nasze przedszkole i wzięli
udział w przedszkolnej akcji „Czytanie na dywanie”. „Niedźwiadki” z uwagą słuchały przygód małych
Smerfów czytanych przez sympatycznego starszego ucznia przebranego za misia Pandę. Nasz gość
nie tylko ujął dzieci swoim przebraniem, żywym czytaniem, ale też ciekawą rozmową o rycerzach i
smoku.
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Luty 3,

2018

” W kąciku kreatywności”

Kiedy za oknem brakuje nam śniegu nasze niedźwiadki eksperymentują z sodą oczyszczoną i
pianką….i oto mamy swój biały, sztuczny śnieg…. nie musimy już czekać by ulepić bałwana czy
tworzyć  inne śnieżne budowle.

  

 

Luty 3,

2018

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

Dnia 29 stycznia gościliśmy w grupie ratownika medycznego. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci
obserwowały w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny oraz zapoznały się z
dostępnymi środkami opatrunkowymi. Niedźwiadki bardzo dobrze poradziły sobie również z
dopasowaniem numerów alarmowych do odpowiednich służb ratunkowych.

Bardzo dziękujemy naszej pani ratownik  za przybycie do naszego przedszkola i przekazanie tak wielu
ważnych informacji, które w przyszłości mogą przyczynić się do uratowania kogoś przed
niebezpieczeństwem.
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Luty 3,

2018

„Grupowe urodzinki”

W styczniu obchodziliśmy urodziny Hani, Zuzy i Mariusza. Naszej Zuzi, której niestety nie było z nami
życzymy wszystkiego najlepszego.

Świętowaliśmy w przemiłej, wesołej atmosferze, bawiliśmy się przy swoich ulubionych hitach
muzycznych, nasi jubilaci otrzymali piękny upominek od grupy, w postaci laurek, odśpiewali głośne
„100 lat ” oraz złożyli przepiękne życzenia urodzinowe, które mamy nadzieje będą się spełniały.

Rodzicom bardzo dziękujemy za pomoc i zorganizowanie poczęstunku urodzinowego.

  

Grupa : Niedźwiadki
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NAJNOWSZE WPISY



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU

Podziękowania

SIÓDME URODZINY KARINY, DOMINIKI, RADKA I SZYMONA

„Poznajemy zawody”

WYCIECZKA DO KNIEWA – STRUSIA FARMA

K a l e n d a r z

Sierpień 2018
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S z u k a j …



O s t a t n i o  D o d a n e

 Lipiec 3, 2018
 Czerwiec 18, 2018

 Czerwiec 18, 2018
 Czerwiec 17, 2018

 Czerwiec 17, 2018

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU

Podziękowania

SIÓDME URODZINY KARINY, DOMINIKI, RADKA I SZYMONA

„Poznajemy zawody”

WYCIECZKA DO KNIEWA – STRUSIA FARMA

K o n t a k t

Adres: 81-249 Gdynia ul. Kapitańska 15

Telefon: 58-620-36-79

Dyrektor: dyrektor@przedszkole8.pl

Księgowa: ksiegowa@przedszkole8.pl

Kadrowa: kadrowa@przedszkole8.pl

Intendent: intendent@przedszkole8.pl

Wicedyrektor:

wicedyrektor@przedszkole8.pl
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