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Informacje dla grupy: Puchatki

Marzec 6,
2018

Spotkanie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Gdyni
Grupa : Puchatki
Pod koniec lutego nasze przedszkole odwiedzili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. W trakcie
spotkania dzieci dowiedziały się czym zajmuje się Służba Celno-Skarbowa i jak wygląda codzienna
praca celników. Tłumaczyli dzieciom dlaczego należy chronić zwierzęta, jakich pamiątek z podróży nie
należy przywozić.

Marzec 6,
2018

Zabawy Puchatków
Grupa : Puchatki

Styczeń
31, 2018

Zajęcia otwarte w grupie pierwszej
Grupa : Puchatki
Dnia 23.01.2018 w grupie Puchatków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, na których gościliśmy
tatę Larysy. Na zajęciach wykonywaliśmy z rożnego rodzaju materiału bałwanki. Czas upłynął nam w
miłej atmosferze, a prace dzieci wyszły bardzo ciekawe.

Styczeń
31, 2018

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie
Puchatków
Grupa : Puchatki
25 stycznia Puchatki uczciły swoje Babcie i Dziadków z okazji ich święta. Dzieci zaprezentowały
szanownym gościom krótki program na który złożyły się wiersze, piosenki i taniec. W ten sposób
wnuczęta wyznały swoją miłość do Babć i Dziadków, podziękowały za ich ogromne i zawsze otwarte
serca.

.

Styczeń
15, 2018

Odwiedziny Tomka w grupie Puchatków
Grupa : Puchatki
Dnia 12 stycznia wraz z Antosia rodzicami przyszła do nas kukiełka teatralna o imieniu Tomek, który
na co dzień mieszka w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Dzieci bardzo ucieszyły się na przyjście
wyjątkowego gościa. Wspólnie z całą grupą zadawaliśmy pytania na które Tomek odpowiadał Nam
jako aktor teatralny. Zaśpiewaliśmy razem piosenkę oraz pobawiliśmy się chwile z Tomkiem, który
wczuł się w role maszynisty. Podziękowaliśmy Tomkowi za odwiedziny i zaprosiliśmy na kolejną
wizytę,

Styczeń
15, 2018

Dzień Babci i Dziadka w grupie Puchatków
Grupa : Puchatki
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbędzie
się w grupie Puchatków dnia 25.01.2018 r (czwartek) o godzinie 9.30

Styczeń
10, 2018

Karnawał w grupie Puchatków
Grupa : Puchatki
W czasie karnawału bawią się nie tylko dorośli. Jest to również doskonała okazja do zabaw, tańców, i
,,przebieranek” dla dzieci.

Grudzień
19, 2017

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby –
zajęcia z udziałem rodziców w grupie pierwszej
Grupa : Puchatki
19 grudnia w grupie Puchatków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Wspólnie z rodzicami
tworzyliśmy przepiękną ozdobę bożonarodzeniową- choinkę. Wyobraźnia dzieci, a także ich bliskich
nie znała końca. Klimat zbliżających się Świąt unosił się w powietrzu. Powstały wspaniałe prace, a
wszyscy razem dobrze się bawili. Bardzo, bardzo dziękujemy za udział w tych warsztatach i już dziś

zapraszamy na kolejne.

Grudzień
19, 2017

Ozdoby świąteczne Puchatków
Grupa : Puchatki
Okres przedświąteczny, był dla nas wyjątkowo pracowity. Maluchy tworzyły ozdoby choinkowe i
świąteczne, których efektem jest pięknie przyozdobiona choinka w sali i na zewnątrz przedszkola,
oraz udekorowana sala.

Grudzień
19, 2017

Urodziny w grupie Puchatków
Grupa : Puchatki
13 grudnia w grupie pierwszej świętowaliśmy 3 urodziny Karolinki, Konradka, Liwki i Celinki.
Zaśpiewaliśmy „Sto lat” i złożyliśmy życzenia naszym kochanym jubilatom. Było zdmuchnięcie
świeczek na torcie i słodki poczęstunek. Oj, wspaniały był to dzień… każdy uwielbia urodziny :).
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie uroczystości.
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Czego szukasz ?



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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O s t a t n i o



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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