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Październik

29, 2018

Jesienne przyjęcie urodzinowe u „Gumisiów”Jesienne przyjęcie urodzinowe u „Gumisiów”

Jesienne przyjęcie urodzinowe u „Gumisiów”

 

W piątek 26 listopada obchodziliśmy w naszej grupie urodziny jubilatów z października i listopada. Nasi
jubilaci, dzieci sześcioletnie: Karol, Olek, Jaś, Tymek, Ala i Basia oraz czteroletni Igor z radością
wysłuchali życzeń od swoich kolegów i koleżanek. Nie stronili od zabaw tanecznych, zabaw z balonami
oraz z chustą animacyjną. Wszystkich zachwycił piękny tort upieczony przez mamę Igora. Te urodzinki,
smak błękitnego tortu, udana zabawa, śmiech dzieci i jesienne dekoracje  na długo pozostaną w naszej
pamięci.

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc i przygotowanie poczęstunku dla dzieci 

 

Grupa : Gumisie
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Październik

25, 2018

PodziękowaniaPodziękowania

Serdecznie dziękujemy:

– mamie Igora za dostarczony papier ksero, zabawki dla grupy, dekoracje do kącika przyrodniczego

– mamie Karola za dostarczone pinezki i materiały do zabaw

Dziękujemy:)

Grupa : Gumisie
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Październik

18, 2018

Gumisie w Muzeum EmigracjiGumisie w Muzeum Emigracji

Wycieczka do Muzeum Emigracji

17 października Gumisie wybrały się na wycieczkę do Muzeum Emigracji.

Najpierw wysłuchały opowiadania na temat wędrówki jabłek (zapoznały się z terminami: wędrówka,
dyskryminacja, tolerancja) , potem narysowały to co im się z jabłkami kojarzyło a na koniec był czas na
zwiedzanie muzeum.

Pogoda sprzyjała spacerom, więc zdążyliśmy także zwiedzić okolice Muzeum.

Wycieczka była bardzo udana i zapewne skłoni wielu Gumisiów do ponownej wizyty  w Muzeum, ale już
z rodzicami.

 

Grupa : Gumisie
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Październik

18, 2018
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Zabawy GumisiówZabawy Gumisiów

Nasze zabawy

Dzieci z grupy ,,Gumisie” nie próżnują, każdy kącik zainteresowań wykorzystują. Najbardziej pochłaniają
je zabawy w kąciku plastycznym i kreatywnym, zabawy konstrukcyjne na dywanie, a ostatnio w Kąciku
Zawodów, gdzie wcielają się w role naukowca, chemika lub pracownika służby zdrowia.

 

  

 

Październik

18, 2018

Czytanie na dywanie w grupie „Gumisiów”Czytanie na dywanie w grupie „Gumisiów”

Czytanie na dywanie w grupie „Gumisiów”

Grupa : Gumisie

Grupa : Gumisie
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We wtorek 16 października gościliśmy w naszym przedszkolu uczniów Technikum Mechanicznego nr 1
CKZiU, którzy czytali dzieciom wybrane bajki. W naszej grupie dzieci z zainteresowaniem słuchały bajki
pt. „Jaś Fasola”, uważnie słuchały i wyciągały trafne wnioski. Serdecznie dziękujemy naszym miłym
gościom i czekamy na kolejne czytanie na dywanie.

 

  

 

 

Wrzesień

30, 2018

Spotkanie grupy IV z Funkcjonariuszem StrażySpotkanie grupy IV z Funkcjonariuszem Straży
MiejskiejMiejskiej

Spotkanie grupy IV z Funkcjonariuszem Straży Miejskiej

 

Grupa : Gumisie
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W piątek 28 września przybyła do naszego przedszkola Pani Funkcjonariusz Straży Miejskiej w celu
odbycia z dziećmi pogadanki o bezpiecznym poruszaniu się pieszych na drodze oraz przeprowadzenia
praktycznych ćwiczeń. Podczas zabaw symulacyjnych grupa Gumisiów sprawnie poruszała się na
przejściu dla pieszych i kierowała autobusem z Autochodzika. Zabawa kierowana przez przedstawiciela
Straży Miejskiej była frajdą dla dzieci, ale też poważnym zadaniem. Serdecznie dziękujemy Pani
Funkcjonariusz za przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć.

 

https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/09/WP_20180928_003.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/09/WP_20180928_005.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/09/WP_20180928_007.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/09/WP_20180928_009.jpg


Wrzesień

27, 2018

Podziękowania :)Podziękowania :)

Bardzo dziękujemy za dostarczony papier do rysowania dla naszych pociech z grupy Gumisie:

-mamie Karolinki  

-mamie Kacpra i Jasia G.  

-mamie Weroniki za dostarczony papier ksero, chusteczki higieniczne i plastelinę 

 

Wrzesień

26, 2018

Wycieczka do Akwarium GdyńskiegoWycieczka do Akwarium Gdyńskiego

Nasza pierwsza wycieczka odbyła się w środę 26 września. Wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych
pt. „Bałtycki dom i jego mieszkańcy” w ramach projektu „Spotkanie z Morzem Bałtyckim”. Okazało się,
że nie wszystkie znane nam gatunki zwierząt morskich zamieszkują nasz Bałtyk, a te które właśnie
poznaliśmy za pomocą multimedialnego przekazu są bardzo ciekawymi lokatorami naszego morza.
Jednak największe wrażenie wywarły na nas prawdziwe okazy pływające w akwarium, które przybyły tu z
różnych stron świata.

 

Grupa : Gumisie

Grupa : Gumisie
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Wrzesień

24, 2018

PodziękowaniaPodziękowania

Serdecznie dziękujemy:

1. tacie Basi za pomoc w organizacji festynu (za oprawę muzyczną i poświęcony czas)
2. mamie Leona, Ali, Filipa, Igora oraz babci Jasia i Basi S. za upieczenie przepysznych ciast na festyn
3. rodzicom Ali za dostarczone materiały i pomoce dydaktyczne
4. mamie Filipa za dostarczone kredki i chusteczki do nosa

Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy :):):)

Grupa : Gumisie
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Wrzesień

24, 2018

Oto MY- GumisieOto MY- Gumisie

  

« Poprzednia strona  — Następna strona »

Grupa : Gumisie

NAJNOWSZE WPISYNAJNOWSZE WPISY



Zebrania z Rodzicami

Urodziny Alinki i Michalinki

Czego szukasz ?
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Ogłoszenie o upoważnieniu

Finanse Komitetu Rodzicielskiego w roku szkolnym 2018/2019

Urodziny u Niedźwiadków

KalendarzKalendarz

Wrzesień 2019
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Szukaj…Szukaj…



Ostatnio DodaneOstatnio Dodane

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

  Lipiec 30, 2019Lipiec 30, 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

Czego szukasz ?
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  Lipiec 1, 2019Lipiec 1, 2019Urodziny 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 

Kadrowa: kadrowa@przedszkole8.pl 

Intendent: intendent@przedszkole8.pl 

Wicedyrektor: 

wicedyrektor@przedszkole8.pl
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