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Informacje dla grupy: Z Życia Przedszkola

Listopad
27, 2017

Światowy Dzień Pluszowego Misia w naszym
przedszkolu.
Grupa : Z Życia Przedszkola
W dniu 24 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola uroczyście obchodziły Światowy Dzień
Pluszowego Misia. W naszym przedszkolu obchodzenie tego święta to już tradycja. Z tej okazji odbył
się również konkurs recytatorski
„O misiach i liczbach”, w którym wzięły udział dzieci z innych przedszkoli. Autorami wierszy byli
rodzice, dziadkowie, rodzeństwo…Wszystkie wiersze były przepiękne i twórcze, a uczestnicy bardzo
dobrze przygotowani do występu.
Oto wyniki konkursu recytatorskiego wg. poszczególnych grup wiekowych:
W kategorii dzieci 3letnich:
I miejsce: Nadia M. (z przedszkola nr. 51)
II miejsce: Zuzanna O. ( z przedszkola nr 32)
III miejsce: Marcel B. (z przedszkola nr. 50)

wyróżnienie:
Nikola P. ( z przedszkola nr. 50)
Basia S.

W kategorii dzieci 4letnich:
I miejsce: Hanna S. ( z przedszkola nr. 49)
II miejsce: Lena K. ( z przedszkola nr. 54)
III miejsce: Antoniusz P.

wyróżnienie:

Amelia M. ( z przedszkola nr 21)
Pola D. ( z przedszkola nr. 42)

W kategorii dzieci 5letnich:
I miejsce: Witold G. ( z przedszkola nr. 11)
II miejsce: Amelia S. ( z przedszkola nr. 21)
III miejsce: Laura Ch.

wyróżnienie:
Nina J. ( z przedszkola nr. 50)
Oskar M. ( z przedszkola nr. 42)

W kategorii dzieci 6letnich:
I miejsce: Nikodem J. ( z przedszkola nr. 6)
II miejsce: Magdalena D.
III miejsce: Kalina Cz. ( z przedszkola nr. 42)

wyróżnienie:
Julia S. ( z przedszkola nr. 6)
Martyna Z. ( z przedszkola nr. 42)

Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe
występy, liczne zainteresowanie i wspólne spędzenie tego wyjątkowego dnia w naszym przedszkolu.

Listopad
16, 2017

Wycieczka do Teatru Narodowego Edukacji
Grupa : Z Życia Przedszkola

W listopadzie grupy: II, III, IV i V wybrały się do teatru na przedstawienie pt.”Ach ta Pippi”.
Głównym celem był odbiór wartości tj.dobro, przyjaźń oraz ocena zachowania głównego bohatera.
Dzieci ze skupieniem śledziły losy małej Pippi i jej przyjaciół.
Na medal spisali się jako widzowie i uczestnicy ruchu drogowego.

Październik
22, 2017

Grupa : Z Życia Przedszkola

Październik

Codeweek w przedszkolu

22, 2017

Grupa : Z Życia Przedszkola
W czwartek (12.10.2017) grupy II i III włączyły się do międzynarodowej akcji Codeweek. Codeweek
jest to wydarzenie związane z nauką kodowania, które od lat cieszy się coraz większą popularnością.

W tym roku także nasze przedszkole wzięło udział w tej akcji i dzieci z grup Uszatki oraz Misie
kodowały karty pracy do piosenki o tęczy: kolorowy tydzień – kolorowa piosenka! Wszyscy świetnie
poradzili sobie z zadaniami a wyniki pracy można podziwiać na tablicach ogłoszeń poszczególnych
grup.
Po weryfikacji nasze sprawozdanie z kodowania pojawi się w bazie międzynarodowej i można będzie
o nim przeczytaćna stronie: http://events.codeweek.eu/ a na razie można je podziwiac na poniższych

zdjeciach.

Październik

Teatrzyk w przedszkolu

22, 2017

Grupa : Z Życia Przedszkola
Dnia 18 października do naszego przedszkola zawitał teatrzyk, który zaprezentował nam
przedstawienie pt. „Mówię nie, wszystkiemu co złe”. Aktorzy przybliżyli nam kilka znanych bajek na
podstawie, których dzieci zapoznały się z ostrzeżeniami przed rożnymi niebezpieczeństwami, a także
skutkami złych zachowań. Dzieci z naszego przedszkola brały aktywny udział w przedstawieniu, a na
koniec spektaklu wspólnie z nauczycielami zaśpiewali nowo poznaną piosenkę.

.

Październik
21, 2017

Konkurs „Jesienne cyferki”
Grupa : Z Życia Przedszkola
W naszym przedszkolu 17.10.2017 odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego
JESIENNE CYFERKI. Każda grupa zaprezentowała rymowankę matematyczna. Zostały wręczone
nagrody i dyplomy dzieciom które brały udział w konkursie. Wybór laureatów był bardzo, bardzo
trudny, ponieważ wszystkie prace były pomysłowe i starannie wykonane. Biorąc pod uwagę kryteria
zawarte w regulaminie wyłoniono laureatów:
1. MIEJSCE: Maja J.(gr.V), Anitka B.(gr.V)
2. MIEJSCE:Kuba S.(gr.II)
3. MIEJSCE: Ula D.(gr.IV)

Wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy brali udział w konkursie dziękujemy i gratulujemy pięknych
prac.

Październik
14, 2017

Kolorowy Tydzień w naszym przedszkolu
Grupa : Z Życia Przedszkola
Przez cały tydzień w naszym przedszkolu królowały kolory jesieni. Każdego dnia dzieci przychodziły
ubrane w innym kolorze. Zajęcia dydaktyczne i zabawy związane były z jesiennym symbolem danego
koloru dnia. Na holu powstał jesienny kosz wypełniony pracami dzieci. Mamy nadzieje, że zabawy
była udana. Rodzicom dziękujemy za przygotowanie ubrań dzieciom.

Wrzesień

Festyn Rodzinny

24, 2017

Grupa : Z Życia Przedszkola
Dnia 21 września odbyła się w naszym przedszkolu pierwsza w tym roku przedszkolnym rodzinna
impreza, gdzie mieliśmy przyjemność powitać oficjalnie nasze najmłodsze pociechy podczas
uroczystego „Pasowania na przedszkolaka”. Dla wszystkich gości przygotowaliśmy również zabawy w
formie stacji zadaniowych, gdzie mogliśmy tańczyć, śpiewać, szaleć w basenie pełnym kolorów oraz
inne atrakcje sportowe i zabawy.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, przemiłą atmosferę oraz
zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach.
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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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