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Informacje dla grupy: Puchatki

Maj 9,

2018

Wizyta Pani stomatolog w grupie Puchatków

Dnia 08.05.2018r. odwiedziła nas Pani stomatolog,  która w bardzo przystępnej i ciekawej formie
przedstawiła sposób dbania o piękny i zdrowy uśmiech. Dzieci dowiedziały się co to jest próchnica i
dlaczego psują się zęby oraz jak prawidłowo należy je czyścić. W ramach działań praktycznych
przedszkolaki miały możliwość samodzielnie wyszczotkować dużą plastikową szczotką zęby pieska i
smoka. Mamy nadzieję, że spotkanie to zmotywuje wszystkie dzieci do systematycznego dbania o
swoje zęby.
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Maj 9,

2018

Zajęcia EduFun w grupie pierwszej

Kwiecień

10, 2018

Podziękowania dla rodziców z grupy pierwszej

Serdecznie dziękujemy Rodzicom Huberta za podarowanie dla grupy książek i zabawek.

Kwiecień

10, 2018

Miedzyprzedszkolny przegląd recytatorski

W dniu 10.04.2018r. W Przedszkolu Nr. 21″Demptusiowo” odbył się międzyprzedszkolny przegląd
recytatorski  pod nazwą” Zdrowie to podstawa, a ruch to świetna zabawa”. W przeglądzie wzięli udział
Antosia i Mikołaj z grupy najmłodszej. Dzieci wykazały się ogromnym talentem recytatorskim.
Gratulujemy dzieciom odwagi i pięknego występu.  Dziękujemy Tacie Antosi za zaoferowaną pomoc i
zawiezienie  dzieci na konkurs.

Grupa : Puchatki

Grupa : Puchatki

Grupa : Puchatki
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Kwiecień

8, 2018

Kolorowa Wiosna- praca plastyczna Puchatków

  

Grupa : Puchatki
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Kwiecień

8, 2018

Zajęcia otwarte w grupie pierwszej

z

Marzec 28,

2018

Spartakiada matematyczna w grupie I i II

Dnia 27 marca Puchatki i Uszatki wzięły udział  w zorganizowanej w przedszkolu „Spartakiadzie
Matematycznej”. Dzieci mogły wykazać się znajomością figur geometrycznych, umiejętnością liczenia,
klasyfikowania, a także logicznym myśleniem, zdolnością kojarzenia i umiejętnością współdziałania w
zespole.  Zabawy matematyczne przyniosły dzieciom wiele frajdy i pokazały, że matematyka wcale nie
musi być nudna.

Grupa : Puchatki

Grupa : Puchatki  , Uszatki
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Marzec 28,

2018

Urodziny w grupie Puchatków

W dniu 28 marca swoje 4 – te urodziny obchodzili  Michalinka, Michał i Mikołaj. Na początku kiedy
jubilaci zajęli honorowe, urodzinowe miejsca cała grupa zaśpiewała im „sto lat”, a następnie każdy po
kolei składał szczere życzenia. Później nadszedł czas na zabawę. Odbyły się zabawy z chustą
animacyjną takie jak karuzela czy paczuszka oraz zabawy taneczne jak np. budujemy mosty, taniec
przyklejaniec, ale najfajniejszy dla dzieci był taniec z kolorowymi balonami. Dziękujemy serdecznie
rodzicom za przygotowanie pysznego poczęstunku.

Grupa : Puchatki
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Marzec 13,

2018

Zajęcia EduFun w grupie Puchatków

Marzec 11,

2018

Policja uczy zasad bezpieczeństwa

Nasze przedszkole gościło policjantów z Komendy Miejskiej z Gdyni Chyloni wraz z psem. W pełni
skupieni wysłuchaliśmy pogadanki przygotowanej przez policjantów. Suczka pod kierownictwem
opiekuna prezentowała swoje umiejętności i wysoki stopień wyszkolenia. Dzieci z wielkim
zainteresowaniem przyglądały się, jak suczka reaguje na komendy swojego właściciela. Było to
bardzo udane spotkanie , zakończone czułym głaskaniem pupila.

Grupa : Puchatki

Grupa : Puchatki  , Uszatki
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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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Czego szukasz ?
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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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