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Informacje dla grupy: Niedźwiadki

Styczeń
28, 2018

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
Grupa : Niedźwiadki
24 stycznia 2018r. w w naszej grupie zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
na którą licznie przybyli Babcie i Dziadkowie.
Dzieci przygotowały niespodziankę w formie przedstawienia pt. „ Babcia czarodziejka” przeplatane
tańcem, śpiewem i recytacją.
Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi
brawami, nie kryli wzruszenia podziwiając prezentacje swoich „skarbów”. Na koniec uroczystości ”
Niedźwiadki” wręczyły babciom i dziadkom samodzielnie wykonane przez siebie prezenty.
Po części oficjalnej nasi goście i mali artyści mogli poczęstować się słodkim poczęstunkiem,
przygotowanym przez rodziców.
Miłym akcentem na zakończenie uroczystości była wspólna zabawa przy muzyce przemiłych babć,
dziadków i wnucząt.

Styczeń
28, 2018

Zajęcia otwarte z Rodzicami
Grupa : Niedźwiadki
W styczniu odbyły się u nas zajęcia otwarte dla rodziców pt ” Geometryczna kartka dla babci i
dziadka” z wykorzystaniem metody „origami”.
Serdecznie dziękujemy mamie Mariusza za obecność i wspólną zabawę z grupą.

Styczeń
17, 2018

Dzień Babci i Dziadka
Grupa : Niedźwiadki
Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta w środę 24
stycznia o godz. 9.30

Grudzień
18, 2017

Warsztaty w Szkole Podstawowej nr 17
Grupa : Niedźwiadki
W piątek 15 grudnia braliśmy udział w warsztatach pt. „Zrób to sam” zorganizowanych w Szkole
Podstawowej nr
17 wraz z dziećmi z grupy IV. Oglądaliśmy projekcję filmu, z którego dowiedzieliśmy się gdzie mieszka święty
Mikołaj. Potem samodzielnie skonstruowaliśmy Mikołaja z gotowych elementów. Nagle zamiast dzieci w szkolnej
klasie pojawiły się same Mikołaje. Spotkanie zakończyliśmy wspólną zabawą ze śpiewem piosenki o Mikołaju.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor i Paniom Nauczycielkom Szkoły Podstawowej nr 17 za miłe przyjęcie i
zorganizowanie bardzo atrakcyjnych zajęć i zabaw.

Grudzień
18, 2017

Funkcjonariusz Policji w naszej grupie
Grupa : Niedźwiadki
Spotkanie z Funkcjonariuszem Policji odbyło się 14 grudnia w ramach realizacji programu
edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak”. Tym razem rozmawialiśmy głównie o zagrożeniach
płynących ze świata ludzi i zwierząt.
Dziękujemy Pani Policjant za ważne wskazówki jak unikać zagrożeń, jak postępować w razie zagubienia się,
spotkania agresywnego psa, podczas zabaw zimowych na śniegu i lodzie, jak zapamiętać numery alarmowe.

Grudzień
18, 2017

„Czyste powietrze wokół nas”
Grupa : Niedźwiadki
W listopadzie realizowaliśmy program edukacyjny pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas”, którego
koordynatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Głównym celem programu jest promocja
zdrowia, zapobieganie chorobom spowodowanym paleniem tytoniu. Prace dzieci: znak „Nie pal przy
mnie”, rysunki przedstawiające źródła dymu oraz odpowiedzi dzieci zapisane na arkuszu papieru z
zastosowaniem metody burzy mózgów „Jak unikać dymu papierosowego?” świadczą o tym, że nasze
starszaki potrafią przyjąć prawidłową postawę wobec zagrożeń dla zdrowia.

Grudzień
13, 2017

Mikołajkowa niespodzianka dla wychowanków
OREWu
Grupa : Niedźwiadki
W piątek 8 grudnia nasze ,,Niedźwiadki” wybrały się do Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego.
Przedszkolaki przygotowały dla dzieci z Ośrodka mikołajkowy występ artystyczny, wręczyły upominki
świąteczne,a następnie wszystkie dzieci mogły zobaczyć urządzenia i przyrządy potrzebne do
codziennych ćwiczeń.
Serdecznie dziękujemy opiekunom ośrodka za ciepłe przyjęcie i do zobaczenia już niedługo w
naszym przedszkolu.

Grudzień
5, 2017

Grudzień
5, 2017

„Czytanie na dywanie” – z tatą Dominiki
Grupa : Niedźwiadki

„Powietrze wokół nas”
Grupa : Niedźwiadki
Spacer ulicami osiedla w pobliżu przedszkola i do lasu w dniu 28 listopada odbył się w celu obserwacji stanu
powietrza w naszej okolicy w ramach realizacji programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci z
najstarszej grupy dostrzegły kilka dymów z domowych kominów oraz spaliny wydalane przez samochody. Ruch
samochodowy na ulicy Kapitańskiej na szczęście nie jest duży, a las daje nam czyste powietrze.

Listopad
26, 2017

Listopadowe urodzinki
Grupa : Niedźwiadki
Wszystkiego najlepszego dla naszych kochanych jubilatów; Zosi i Olka w dniu szóstych urodzin oraz
serdeczne podziękowania dla rodziców za pomoc w organizacji imprezki urodzinowej z grupą,

poczęstunek.
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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
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D o d a n e

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU Lipiec 3, 2018
 Podziękowania Czerwiec 18, 2018
 SIÓDME URODZINY KARINY, DOMINIKI, RADKA I SZYMONA Czerwiec 18, 2018
 „Poznajemy zawody” Czerwiec 17, 2018
 WYCIECZKA DO KNIEWA – STRUSIA FARMA Czerwiec 17, 2018

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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