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Informacje dla grupy: Z Życia Przedszkola

Luty 17,
2018

„Legendy Tatr” – teatrzyk w przedszkolu.
Grupa : Z Życia Przedszkola
Dnia 14 lutego gościliśmy w naszym przedszkolu teatrzyk z przedstawieniem pt. „Legendy Tatr”. Było
to wspaniałe spotkanie, gdzie nasi główni góralscy bohaterowie poprzez wspólną zabawę przedstawili
nam, jak powstały Tatry, gdzie śpią rycerze oraz tradycje i zwyczaje góralskie. Zaśpiewaliśmy wesołe
przyśpiewki.

Luty 17,
2018

PRZEDSZKOLNE WALENTYNKI
Grupa : Z Życia Przedszkola
Z okazji walentynek kolorowe serduszka, pudełeczka z niespodzianką, laurki, zdjęcia ucieszyły tego
dnia nasze przedszkolaki. Dla nikogo nie zabrakło miłej niespodzianki. Jeśli zabrakło papierowego
serduszka, pojawił się uścisk, uśmiech, „przytulas” lub wspólne zdjęcie przy „Walentynkowej foto
budce”. Wszyscy bardzo się lubimy, ale są grupy i pary dzieci, które lubią się jeszcze bardziej.

Luty 17,
2018

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
Grupa : Z Życia Przedszkola
Uroczyste zakończenie konkursu plastycznego pt. „Co się powtarza w przyrodzie?” odbyło się 15
lutego 1018 r. w Przedszkolu nr 8 „Pluszowy Misiaczek”. Zorganizowany przez nasze przedszkole
konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W konkursie wzięło udział dwanaście placówek,
przedszkola i jedna szkoła. Spośród 38 uczestników wyłoniono ośmioro laureatów. W kategorii 5latków pierwsze miejsce zajęła Letycja I. z Przedszkola nr 32, drugie miejsce Monika D. z Przedszkola
nr 42, trzecie miejsce Veronika J. z Przedszkola nr 50, wyróżnienie otrzymał Rajmund K. z Przedszkola
nr 42. W kategorii 6-latków pierwsze miejsce zajął Jakub H. z Przedszkola nr 8, drugie miejsce
Dominika K. z Przedszkola nr 8, trzecie miejsce Dominik B. z Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 SP nr 45,
wyróżnienie otrzymał Jan L. z Przedszkola nr 44. Gratulujemy laureatom i serdecznie dziękujemy
wszystkim dzieciom za udział w konkursie, a nauczycielom i opiekunom za pomoc w przygotowaniu
prac, które prezentujemy w holu naszego przedszkola. Wszystkie prace dzieci nas zachwycają, także
prace nadesłane poza konkursem, które umieszczone są na ścianie w holu pod pracami
konkursowymi.

Styczeń
28, 2018

„Niespodzianka dla seniorów z Domu Opieki w
wykonaniu naszych przedszkolaków”
Grupa : Z Życia Przedszkola
Dnia 26 stycznia gościliśmy w naszym przedszkolu seniorów z Domu Opieki. Nasze przedszkolaki z
grup: Puchatki, Gumisie i Niedźwiadki przygotowały dla nich niespodziankę w postaci występów
artystycznych.
Na zakończenie dzieci wręczyły naszym seniorom pamiątkowe upominki. Mamy nadzieję, że nasi
mali artyści wzruszyli przybyłych gości i był to dla nich mile spędzony wspólny czas.

Styczeń
28, 2018

„Bal srebrnego pantofelka” – koncert muzyczny w
przedszkolu.
Grupa : Z Życia Przedszkola

Styczeń
28, 2018

Wycieczka do Centrum Nauki Experyment na
przedstawienie teatralne pt. ” Szewczyk Dratewka”
Grupa : Z Życia Przedszkola
18 stycznia grupy: Niedźwiadki, Gumisie i Misie wybrały się na przedstawienie o Szewczyku Dratewka,
gdzie mogliśmy nie tylko wcielić się w rolę widza, ale i aktora. Dzieci, które wylosowały „Bilet
szczęścia” mogły zagrać na scenie, towarzyszyć głównemu bohaterowi, a my widzowie mogliśmy
zobaczyć różne techniki przedstawienia danej sceny.
Nasi mali aktorzy, jak i my widzowie byliśmy bardzo zainteresowani, mile zaskoczeni podczas

realizacji tego przedstawienia.

Styczeń
14, 2018

Bal ,,Śpiocha”
Grupa : Z Życia Przedszkola
W dniu 10 stycznia do naszego przedszkola przybył wyjątkowy gość, który poprowadził bal
karnawałowy.
Nie obyło się bez konkursów, losowania zadań, tańców oraz muzyki.
Oczywiście wszyscy byli w piżamach jako stroju obowiązkowym na ,,Balu Śpiocha”.
Uśmiech gościł na buźkach wszystkich przedszkolaków oraz pań.
Wielu przedszkolakom tak spodobała się możliwość bycia w przedszkolu w piżamie, że chcieli w niej
zostać do końca dnia.
Dziękujemy za przygotowanie, prowadzenie i udział

Grudzień
25, 2017

Przedstawienie Jasełkowe
Grupa : Z Życia Przedszkola
Jak nakazuje już tradycja przedszkolna i w tym roku odbyło się Przedstawienie Jasełkowe pt.,,Hej
kolęda, kolęda” w ramach akcji ,,Rodzice Dzieciom”.
W dniu 20 grudnia Pani dyrektor powitała gości i złożyła wszystkim najlepsze świąteczne życzenia.
Następnie rodzice i dzieci wcielili się w role postaci Józefa, Maryi, pastuszków, aniołków, trzech króli i
odegrali piękne sceny rodem z Betlejem. Cała publiczność miała okazję śpiewać wiele kolęd, które
wszyscy znamy i uwielbiamy. Przez te kilkanaście minut mogliśmy się przenieść do czasów Bożego
Narodzenia. Aktorzy zostali nagrodzenie gromkimi brawami co świadczy o tym, że po raz kolejny
udowodnili, iż niedaleko im do profesjonalistów.
Po przedstawieniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. ,,Anioły”. Spośród 23 wykonanych przez
rodziny aniołków wyłoniono zwycięzców, wyróżnionych oraz dodatkową niespodzianką było
przyznanie nagrody publiczności.
1 miejsce: Antosia z grupy I z rodziną
2 miejsce: Asia z grupy II z rodziną
3 miejsce: Aleks z grupy II z rodziną
Nagroda publiczności : Magda z V grupy z rodziną

Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy pomysłowości, kreatywności i przede wszystkim
zapału, aby wykonać te przepiękne anioły.
Gratulujemy!!!!!!

Grudzień
9, 2017

Mikołajki
Grupa : Z Życia Przedszkola
6 grudnia nasze przedszkole odwiedziły elfy i prawdziwy Mikołaj. Najpierw z elfami Agnieszką i

Pawłem dzieci podróżowały w poszukiwaniu Mikołaja. Po ciężkiej i pełnej przygód podróży dotarły na
biegun północny. Musiały po drodze wypełnić kilka trudnych zadań. Pomogły też elfowi Pawłowi
naprawić akordeon, który zepsuły psotne elfiki. Następnie w końcu przyszedł czas na wyczekiwanego
gościa, czyli Mikołaja. Dzieci oczywiście powiedziały, że były bardzo grzeczne cały i obiecały to samo
na kolejny rok. Potem każde z dzieci miało wykonane pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem, który w
każdej z grup zostawił przed dalszą podróżą prezenty dla każdego przedszkolaka. To był dzień pełen
wrażeń i wywołał na buźkach przedszkolaków wiele uśmiechu i radości.

Grudzień
7, 2017

Mikołajkowa niespodzianka w wykonaniu uczniów
CKU
Grupa : Z Życia Przedszkola
Dnia 5 grudnia odwiedził nas Św. Mikołaj, śnieżynki i elfy ze szkoły średniej CKU.
Przedszkolakom bardzo spodobała się wizyta Św. Mikołaja i jego pomocników. Zaśpiewaliśmy
wspólnie kolędę, recytowaliśmy wiersze, otrzymaliśmy wspaniałe upominki, a na koniec wszyscy
mogliśmy przytulić się do Św. Mikołaja i obiecaliśmy być grzeczni przez cały kolejny rok.
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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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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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