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Październik

14, 2017

Sportowe urodzinki Michała i Maćka

Dnia 11 października obchodziliśmy urodzinki Michała i Maćka. Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy
na  sali gimnastycznej w SP 52, gdzie Niedźwiadki mogły wziąć udział w zajęciach sportowych
organizowanych przez nauczycieli w-fu.

Po sportowych zmaganiach wróciliśmy do przedszkola na pyszny poczęstunek urodzinowy. Nasi
jubilaci otrzymali upominek w postaci pamiątkowych kartek urodzinowych wykonanych przez dzieci.
Tego dnia towarzyszyły nam również wspólne zabawy przy wesołej, skocznej muzyce.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie urodzinowego poczęstunku.
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4, 2017

Serdecznie dziękujemy:

Mamie Zuzi: za kolorowanki i gazetki dla dzieci,
Mamie Karinki: za kartki do rysowania, grę edukacyjną z j.angielskim oraz wzbogacenie k.przyrodniczego,
Mamie Poli: za papier ksero oraz wydrukowanie odznak (medali)
Tacie Szymona: chusteczki higieniczne dla grupy,

Za przygotowanie pysznych ciast na „Festyn Rodzinny” dziękujemy mamie Anitki, Blanki, Maćka,
Poli i Zosi.

Październik

4, 2017

„Z galerii artysty” – prace dzieci

  

 

Wrzesień

26, 2017

Spotkanie z Funkcjonariuszami Straży Miejskiej

We wtorek, 26 września w naszej grupie gościliśmy Funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Niedźwiadki
miały możliwość uczestniczenia w zajęciu na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, a 
także obowiązku ich przestrzegania. Panie ze  Straży Miejskiej  opowiedziały przedszkolakom o swojej
pracy, zaprezentowały mundur oraz elementy uposażenia, które są niezbędne w trakcie pełnienia
obowiązków. Na koniec mogliśmy poćwiczyć bezpieczne przechodzenie przez przejście dla pieszych z
zachowaniem kolejnych czynności.

Dzieci wraz z Paniami  bardzo dziękują za spotkanie.
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Wrzesień

25, 2017

Skrzyżowanie

Dnia 25 września poszliśmy na pierwszy wspólny spacer. W ramach tematu kompleksowego
„Jesteśmy bezpieczni na drodze” poznaliśmy zasady ruchu drogowego; jak bezpiecznie poruszać się
po mieście, przejść przez jezdnię, kiedy nie ma sygnalizacji świetlnej, zwróciliśmy uwagę na znaki
drogowe, szczególnie dotyczące pieszego uczestnika ruchu. W dobrych nastrojach i słonecznej
pogodzie wróciliśmy bezpiecznie do przedszkola.

 

 

 

Wrzesień

25, 2017

Urodziny Kubusia

W środę 20 września obchodziliśmy w naszej grupie szóste urodziny Kubusia. W radosnym nastroju
witaliśmy naszego Jubilata piosenką „Dzień dobry”. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od
zaśpiewania „Sto lat” i składania życzeń. Po tańcach i ulubionych zabawach dzieci nastąpił długo
oczekiwany moment z urodzinowym tortem i świeczką – szósteczką. Kuba pomyślał życzenie i
zdmuchnął świeczkę bezbłędnie. Uśmiechy i zadowolone minki dzieci przy stole potwierdzają, jak
pyszny był tort upieczony przez mamę Kuby.
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Wrzesień

10, 2017

Grupa „Niedźwiadki” – rok szkolny 2017/18
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„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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