
Przedszkole nr.8 "Pluszowy Misiaczek"

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

Informacje dla grupy: Informacje dla grupy: MisieMisie

Luty 17,

2019

Tata Oli i Maćka w grupie IIITata Oli i Maćka w grupie III

.

Grupa : Misie
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Luty 16,

2019

Misiaki uczestnikami biegu z okazji urodzin GdyniMisiaki uczestnikami biegu z okazji urodzin Gdyni

Dnia 16.02 nasze dzielne przedszkolaki: Kajtuś, Antosia, Karolinka,Julka brały udział w biegu z okazji
urodzin Gdyni. Gratulacje dla naszych medalistów!

Grupa : Misie
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Luty 15,

2019

Ogłoszenie – Bieg z okazji urodzin GdyniOgłoszenie – Bieg z okazji urodzin Gdyni

Kochani Rodzice, 16 lutego w sobotę dzieci z naszej grupy biorą udział w urodzinowym biegu Gdyni.
Serdecznie zapraszamy do dopingowania. Start o 15.00

Wspólnie przygotowalismy transparent z tej okazji, który zabierzemy ze sobą na bieg.

Grupa : Misie
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Luty 6,

2019

Urodziny Michaliny Karoliny i Mikołaja w grupie IIIUrodziny Michaliny Karoliny i Mikołaja w grupie III

6 lutego celebrowaliśmy  urodziny Michalinki, Karolinki i Mikołaja. Był pyszny tort, śpiewanie 100 lat,
zabawy z balonami, tańce oraz zabawy w jezyku angielskim które przeprowadziła Pani Iwona. Jeszcze
raz wszystkiego najlepszego solenizantom! Serdecznie dziekujemy rodzicom za pyszny tort oraz
poczęstunek dla dzieci.

Grupa : Misie
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Luty 5,

2019

Śnieżne zabawy MisiakówŚnieżne zabawy Misiaków
Grupa : Misie
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Styczeń

31, 2019

Dzień Babci i Dziadka w grupie IIIDzień Babci i Dziadka w grupie III

Dnia 25 stycznia 2019 r. w grupie III odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni
dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości rodzice
przygotowali poczęstunek, a dzieci wspaniały program artystyczny pt.  ” CYRK  WITA WAS”. Z dużym
zaangażowaniem wykonywały akrobacje, nie zabrakło również siłacza, który podnosił ciężary. Jak to w

Grupa : Misie
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cyrku bywa pojawili się klauni. Dzięki nim na wielu twarzach pojawił się uśmiech.  Nie zabrakło także
zwiewnych baletnic.  Dzięki nim na wielu twarzach pojawił się uśmiech. Był to bardzo ważny dzień dla
dzieci. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pyszne upieczone ciasta.
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Styczeń

30, 2019

Misie- badamy, odkrywamy śniegMisie- badamy, odkrywamy śnieg

Misie z grupy III samodzielnie odkrywały i badały właściwości śniegu, obserwowały samodzielnie
prowadzone doświadczenia, wyciągały wnioski.Czy śnieg na pewno jest czysty na jaki wygląda?  Czy
może być kolorowy?  Wielką frajdę sprawiło im dotykanie śniegu. Ku ich wielkiemu zdziwieniu okazało
się, że rozpuszczony śnieg zamienia się w woďę, a nie lód, a po rozpuszczeniu woda jest brudna i może
nie najlepszym pomysłem jest jego jedzenie  Zajęcia rozbudzały zainteresowania małych odkrywców i
dostarczały radości z niezwykłych odkryć.

Grupa : Misie
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Styczeń

18, 2019

Cyrkowe zabawy w grupie IIICyrkowe zabawy w grupie III
Grupa : Misie
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Styczeń
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14, 2019

Zabawy Misiaków w ogrodzieZabawy Misiaków w ogrodzie
Grupa : Misie
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Styczeń

14, 2019

W karnawale same bale – grupa IIIW karnawale same bale – grupa III
Grupa : Misie

https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190115_105036.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190115_104857.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190114_110123.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190114_110010.jpg
https://przedszkole8.pl/?p=2979
https://przedszkole8.pl/?cat=12


https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190115_094349.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190115_093258.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190115_093236.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190115_092530.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190115_074138.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/20190114_071042.jpg


« Poprzednia strona  — 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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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

Czego szukasz ?
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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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