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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.
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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.

Styczeń

28, 2018

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie
Uszatków

23 stycznia Uszatki zorganizowały uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowały
poczęstunek oraz przedstawienie pt. „Cyrk wita Was”. Po występie rozdały własnoręcznie wykonane
prezenty i zaprosiły Dziadków i Babcie do wspólnych tańców. Było bardzo wesoło i kolorowo.
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Styczeń

21, 2018

Zimowe zabawy na śniegu

Spadł śnieg. Jak długo będziemy mogli się nim cieszyć? Tego nie wiemy, dlatego postanowiliśmy nie
marnować czasu. Ubraliśmy się ciepło i poszliśmy do ogródka przedszkolnego nacieszyć się białym
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puchem.

Listopad

2, 2017

Spotkanie z P. Kucharką w grupie „Uszatki”

W dniu 25 października grupę drugą odwiedziła Pani Marysia, która jest Kucharką w naszym
przedszkolu. W trakcie spotkania Kucharka opowiedziała dzieciom o swojej pracy i pokazała
potrzebne akcesoria kuchenne do przygotowania posiłków. Na koniec zabrała nas do kuchni, gdzie
Uszatki mogły przyjrzeć się pracy Kucharek.
Dziękujemy za wspaniałą lekcję o gotowaniu.

Grupa : Uszatki
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Listopad

2, 2017

URODZINY

W piątek 27.10.2017r w Przedszkolu swoje 4– te urodziny obchodzili: Julia R., Julia D. oraz Aleks.
W ten dzień nie zabrakło wspaniałych zabaw, podczas których jubilaci mogli poczuć się wyjątkowo, a
także pysznego poczęstunku. Na początku wszystkie dzieci dostały czapeczki urodzinowe i balony,
które były zaproszeniem do wspólnej zabawy.
Kiedy jubilaci zajęli honorowe miejsca urodzinowe cała grupa zaśpiewała im „sto lat”, a następnie
każdy po kolei składał najserdeczniejsze życzenia. Później nadszedł czas na zabawę. Odbyły się
zabawy z balonami przy ulubionej muzyce, jedzie pociąg, w którym cała trójka jubilatów pełniła
główną funkcję – lokomotywy i „przywiozła” całą grupę do stolików, gdzie na dzieci czekał pyszny
poczęstunek.
Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.
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Wrzesień

13, 2017

Spotkanie ze Strażakiem w grupie „Uszatki”

W dniu 11.09.2017 r. grupę drugą odwiedził tata Tyberiusza który jest Strażakiem. W trakcie
spotkania strażak zaznajomił dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową,
przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku.
Dzieci dowiedziały się również w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie
tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych.

Wrzesień

7, 2017

Pierwsze zajęcia z języka angielskiego w Uszatkach

W grupie Uszatków odbyły się dzisiaj pierwsze zajęcia z języka angielskiego. Dzieci uczyły się piosenki
o misiu i kolorowały misiowe kolorowanki.
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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
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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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