
Przedszkole nr.8 "Pluszowy Misiaczek"

 dyrektor@przedszkole8.pl   58-620-36-79

Informacje dla grupy: Informacje dla grupy: GumisieGumisie

Czerwiec

26, 2019

Urodzinki w IV grupieUrodzinki w IV grupie

 

Dnia 26 czerwca swoje urodziny obchodziły dzieci urodzone w czerwcu, lipcu i sierpniu: Filip, Julka, Tymek, Zoja, Jaś
S., Jaś G. i Kacper, Martyna, Nika, Leon, Artur. Tradycyjnie zaśpiewaliśmy jubilatom 100 lat i złożyliśmy życzenia.
Siedmiolatki bez trudu zdmuchnęli swoje świeczki siódemki, a Julka szóstkę. Był pyszny tort i inne słodkości,
konkursy zespołowe i tańce. Każde dziecko dostało drobny upominek. To były ostatnie urodzinki w przedszkolu w
gronie Gumisiów.

Grupa : Gumisie



https://przedszkole8.pl/
mailto:dyrektor@przedszkole8.pl
tel:58-620-36-79
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Czerwiec

24, 2019

Zakończenie roku przedszkolnego u GumisiówZakończenie roku przedszkolnego u Gumisiów
Grupa : Gumisie
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18 czerwca w grupie ,,Gumisiów” odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Dzieci wcieliły
się w role mieszkańców afrykańskiej wioski. Były łzy radości jak i wzruszenia. Po występie nastał czas na
podziękowania, prezenty dla dzieci oraz poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów oraz uczeniu ról 

   

Czerwiec

17, 2019

Podziękowania dla mamPodziękowania dla mam

Serdecznie dziękujemy za upieczenie ciast na tegoroczny festyn:

-mamie Filipa

-mamie Leosia

-mamie Zoi i Tymka

Dziękujemy bardzo raz jeszcze:)

Grupa : Gumisie
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Czerwiec

16, 2019

Gumisie w Parku EwolucjiGumisie w Parku Ewolucji

Podróż do czasów prehistorycznych była fascynująca, dinozaury, mamuty, ludzie pierwotni,
prehistoryczne budowle, kraina Flinstonów, fantastyczna i przerażająca zarazem podróż w głębinach
oceanu, spotkanie z dinusiem Arnoldem, lekcja o skamieniałościach i odkryciach paleontologów. Nie
zabrakło też ruchowych zabaw w drewnianych domkach połączonych mostkami na wysokości.

 

  

  

  

Grupa : Gumisie
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Czerwiec

16, 2019

Zajęcia sportoweZajęcia sportowe

Na początku czerwca w naszej grupie trener piłki nożnej przeprowadził zajęcia sportowe. Najpierw
drużyna dziewczynek i chłopców przemierzali wiele kilometrów, by w końcu dotrzeć do celu. Potem
dzieci strzelały na bramkę i prawie 100 % było celnych strzałów. Gratulujemy.

Grupa : Gumisie
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Maj 25,

2019

Zajęcia otwarte u GumisiówZajęcia otwarte u Gumisiów

24 maja w grupie IV odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci pokazały część tego co nauczyły w
trakcie całego roku szkolnego. Cały rok pracowaliśmy nad projektem pt.,,Co to jest Polska”. Najpierw
dzieci przedstawiły legendę o Bazyliszku, następnie zatańczyły taniec ,,Czerwone jabłuszko”, zaśpiewały
piosenkę ,,Polskie kwiaty” i ,,Jestem młodym Gdynianinem”. Na zakończenie ze względu nadchodzący
Dzień Mamy były życzenia i piosenka ,,Czułe Ręce”. Rodzice się wzruszyli, a dzieci mimo tremy dały z
siebie wszystko.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom.

Grupa : Gumisie
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Maj 25,

2019

Wycieczka Gumisiów do Rezerwatu Przyrody KępaWycieczka Gumisiów do Rezerwatu Przyrody Kępa
RedłowskaRedłowska

Wycieczka Gumisiów do Rezerwatu Przyrody Kępa Redłowska w dniu 23 maja
Rezerwat Przyrody Kępa Redłowska oczarował nas wszystkich, piękna zieleń i śpiew ptaków, szum morza i plaża.
Leśna cisza, czyste powietrze i lekki powiew wiatru bardzo nas zrelaksowały. Potem był czas na bieg po zdrowie po
piaszczystej plaży, zbieranie okazów przyrody i rzuty kamieniem do wody. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na
tle Klifu Orłowskiego, który ulega zniszczeniu. Nie podchodziliśmy zbyt blisko obsuwającego się klifu, a podczas
spaceru przez rezerwat, który przypominał momentami wspinaczkę górską, przestrzegaliśmy zasad ochrony
przyrody.

Grupa : Gumisie
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Maj 18,

2019

Gumisie na wycieczceGumisie na wycieczce
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15 maja starsze grupy wybrały się wycieczkę autokarową do Runowa.

Moc atrakcji i wrażeń odzwierciedlają zdjęcia :):):)

)   

  

   

Grupa : Gumisie

https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/20190515_115653.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/20190515_120510.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/20190515_120524.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/20190515_124129.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/20190515_124457.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/20190515_130553.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/20190515_130753.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/20190515_132356.jpg
https://przedszkole8.pl/?cat=14


Kwiecień

28, 2019

Urodziny u GumisiówUrodziny u Gumisiów

   

  

26 kwietnia w grupie Gumisiów obchodziliśmy urodziny: Basi S., Stasia, Jonatana.

Na początku były zabawy z chustą animacyjną, potem tańce i oczywiście na koniec słodki poczęstunek.
Zabawa była świetna.

100 lat dla solenizantów:)

 

Grupa : Gumisie
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Dziękujemy za przygotowanie poczęstunku rodzicom jubilatów:(

 

Kwiecień

28, 2019

Moda z odpadówModa z odpadów

24 kwietnia Gumisie zorganizowany ,,Rewię mody …z odpadów”. Wykorzystując gazety, pudełka, worki
na śmieci, folie, butelki dzieci stworzyły stroje dla siebie. Gumisie dowiodły, że wszystkiemu co nadaje
się do wyrzucenia można nadać ,,drugie życie”. Cóż za kreatywność??

 

 

Grupa : Gumisie

https://przedszkole8.pl/?p=3796
https://przedszkole8.pl/?cat=14


    

   

https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/20190424_094706.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/20190424_095032.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/20190424_095258.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/20190424_095327.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/20190424_095351.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/20190424_095804.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/20190424_095839.jpg


   

Następna strona »

NAJNOWSZE WPISYNAJNOWSZE WPISY



Zebrania z Rodzicami

Urodziny Alinki i Michalinki

Ogłoszenie o upoważnieniu

Finanse Komitetu Rodzicielskiego w roku szkolnym 2018/2019

Urodziny u Niedźwiadków

Czego szukasz ?
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KalendarzKalendarz
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Ostatnio DodaneOstatnio Dodane

  Sierpień 29, 2019Sierpień 29, 2019
  Sierpień 25, 2019Sierpień 25, 2019
  Sierpień 20, 2019Sierpień 20, 2019

  Lipiec 30, 2019Lipiec 30, 2019
  Lipiec 1, 2019Lipiec 1, 2019

Zebrania z RodzicamiZebrania z Rodzicami

Urodziny Alinki i MichalinkiUrodziny Alinki i Michalinki

Ogłoszenie o upoważnieniuOgłoszenie o upoważnieniu

Finanse Komitetu Rodzicielskiego w roku szkolnym 2018/2019Finanse Komitetu Rodzicielskiego w roku szkolnym 2018/2019

Urodziny u NiedźwiadkówUrodziny u Niedźwiadków

KontaktKontakt

Adres: 81-249 Gdynia ul. Kapitańska 15 

Telefon: 58-620-36-79 

Dyrektor: dyrektor@przedszkole8.pl 

Księgowa: ksiegowa@przedszkole8.pl 

Czego szukasz ?
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Kadrowa: kadrowa@przedszkole8.pl 

Intendent: intendent@przedszkole8.pl 

Wicedyrektor: 

wicedyrektor@przedszkole8.pl
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