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Informacje dla grupy: Puchatki

Grudzień

9, 2017

Mikołaj w grupie „Puchatków”

5 i 6 grudnia 2017 roku nasze przedszkole odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany gość wywołał
uśmiech na twarzach Puchatków.  Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty.
Dzieci z ogromną radością zaprosiły św. Mikołaja za rok, obiecując, że czekając na niego będą bardzo
grzeczne.
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Listopad

29, 2017

Eksperymentowanie z kolorami- zabawy badawcze

Zabawa barwioną wodą jest zdecydowanie jedną z tych najbardziej lubianych przez Puchatków. W
środę 29 listopada dzieci z grupy pierwszej zamieniły się ponowie w naukowców. Efekty tych zabaw
były bardzo zaskakujące – okazało się, że łącząc dwa kolory otrzymujemy trzeci kolor.  Barwione
kolorową wodą waciki wyglądają przepięknie, bardzo wyraźnie widać na nich proces mieszania barw.
Było brudno, wesoło i kolorowo.
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Listopad

29, 2017

Podziękowania dla rodziców dzieci z grupy pierwszej

Serdecznie dziękujemy:

rodzicom Liwki za przyniesienie zabawek, puzzli i układanek
rodzicom Larysy za przyniesienie chusteczki higieniczne
mamie Mikołaja za dostarczony papier ksero
mamie Patrycji za dostarczony papier ksero i chusteczki higieniczne
mamie Sebastiana za przyniesienie kolorowego papieru, ręczników papierowych.

Grupa : Puchatki
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Listopad

27, 2017

Święto Pluszowego Misia w grupie Puchatków

A tak nasze Puchatki obchodziły Święto Pluszowego Misia.

  

 

Listopad

15, 2017

Odwiedziny Mamy Patrycji w grupie I

W ramach akcji „Czytanie na dywanie” 14 listopada odwiedziła nas mama Patrycji.

 

Listopad Urodziny w grupie I
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15, 2017

W naszej grupie co miesiąc obchodzimy urodziny. 15 listopada Puchatki świętowały urodzinki
Matyldy i Hani. Wszystkie dzieci składały serdeczne życzenia, zaśpiewały sto lat, nie zabrakło tańców i
zabaw przy ulubionych piosenkach. Dziękujemy rodzicom Matyldy za przygotowanie pysznego
poczęstunku w postaci owoców i pysznych babeczek.

  

  

 

Listopad

9, 2017

Zabawy jesienne

9 listopada dzieci za pomocą zmysłu dotyku rozpoznawały i klasyfikowały dary jesieni. Atrakcją dla
Puchatków była zabawa ruchowa pt. ,,Dziuple wiewiórek”.
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Listopad

8, 2017

Puchatki na jesiennej ścieżce sensorycznej

Puchatki same przygotowały jesienną ścieżkę  sensoryczną z różnorodnych darów jesieni i kilku
innych materiałów. Dzieci najpierw odtańczyły taniec z listkami, a następnie starannie układały liście,
kasztany, klocki, w kuwetach. Spacerowanie taką ścieżką rozwija nie tylko zmysł dotyku. Dzięki
kolorom stymulowany jest też wzrok, a wydające różne dźwięki faktury pobudzają słuch. Była to
super zabawa i świetne ćwiczenie.
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7, 2017

Zabawy w kąciku lekarskim

W ubiegłym tygodniu tematem naszych zajęć był zawód lekarza, oraz przestrzeganie zdrowego trybu 
życia. Panie przez cały tydzień opowiadały o tym co robić, aby być zdrowym, jak dbać o higienę i
swoje zęby. W tym celu stworzyliśmy kącik lekarski. Dzieci wcielały się w role pracowników służby
zdrowia , a także pacjentów.

Październik

26, 2017

Język angielski w grupie pierwszej

A tak nasze Puchatki uważnie słuchają Pani Iwony i uczą się nowych słów po angielsku.
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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
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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
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 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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