
Przedszkole nr.8 "Pluszowy Misiaczek"

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

Informacje dla grupy: Informacje dla grupy: MisieMisie

Grudzień

5, 2018

Mikołaj w grupie IIIMikołaj w grupie III
Grupa : Misie



https://przedszkole8.pl/
mailto:dyrektor@przedszkole8.pl
tel:58-620-36-79
https://przedszkole8.pl/?p=2794
https://przedszkole8.pl/?cat=12


 

Grudzień

3, 2018

https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/20181205_111535.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/20181205_114455.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/20181204_090008.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/20181205_084856.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/20181205_091419.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/20181205_111800.jpg
https://przedszkole8.pl/?p=2776


Misiaki ozdabiają piernikiMisiaki ozdabiają pierniki
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Pieczemy świąteczne pierniki- grupa IIIPieczemy świąteczne pierniki- grupa III
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Listopad
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Święto Pluszowego Misia w grupie IIIŚwięto Pluszowego Misia w grupie III

26 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Z tej okazji dzieci
przyniosły swoje ukochane misie, które towarzyszyły nam przez cały dzień podczas zabaw.

Podczas uroczystości z tej okazji dzieci wyrecytowały wiersz pt. „Różowy Miś”. Został również
rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Miś”. Z naszej grupy w kategorii dzieci młodszych pierwsze
miejsce zajęła Tosia, trzecie miejsce Jaś, wyróżnienie otrzymała Celinka, a Mikołaj otrzymał dyplom za
uczestnictwo w konkursie. Serdecznie gratulujemy dzieciom.

Grupa : Misie
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Listopad
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Las oczami MisiaLas oczami Misia

W ramach aktywności plastycznej dzieci z grupy trzeciej: Larysa, Antosia,Julian, Michał, Karolinka
wykonały  na dużym arkuszu papieru pracę  plastyczną pt. „Las jesienną porą roku”.
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20, 2018

Misie w lesieMisie w lesie

W dniu 16.11 Misie wraz z Paniami wybrały się do pobliskiego lasu. Dzieci nauczyły się prawidłowego
zachowania w lesie, by nie ucierpiała leśna przyroda. Zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt.
Doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Dzieci spędziło miło czas na świeżym, zdrowym
powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody leśnej.
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15, 2018

Jesienne jeże z masy solnej w grupie IIIJesienne jeże z masy solnej w grupie III
Grupa : Misie
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Zajęcia z przedstawicielem IPN w grupie MisiakówZajęcia z przedstawicielem IPN w grupie Misiaków
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Dzień otwartyDzień otwarty
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W piątek odbyły się zajęcia otwarte w grupie Misiaków. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za tak

liczne przybycie   

Listopad

9, 2018

Żołnierze w grupie trzecejŻołnierze w grupie trzecej

Zbliżające się Święto Niepodległości było okazją do zorganizowania w grupie trzeciej  spotkania z
żołnierzami. 
Żołnierze opowiadali dzieciom o swojej służbie, prezentowali mundury – galowy i polowy oraz

Grupa : Misie
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wyjaśniali znaczenie kolorystyki stroju. Duże zainteresowanie wśród przedszkolaków wzbudziło
wyposażenie żołnierskiego plecaka. Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień, po co żołnierzowi potrzebny jest
hełm, maska przeciwgazowa i co żołnierz robi na poligonie. Dzieci miały okazje zadawać wiele
ciekawych pytań, przymierzyć różne żołnierskie nakrycia głowy oraz maski przeciwgazowe.
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Urodziny Alinki i Michalinki

Ogłoszenie o upoważnieniu

Finanse Komitetu Rodzicielskiego w roku szkolnym 2018/2019

Urodziny u Niedźwiadków
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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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