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W ubiegłym tygodniu odwiedził nas Tata Antosia który przeczytał nam kolejne przygody Dżoka.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy Pana Rafała częściej.

Październik

22, 2018

Popołudniowe zabawy z muzyką u MisiakówPopołudniowe zabawy z muzyką u Misiaków
Grupa : Misie

https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/20181031_100841.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/20181031_101642.jpg
https://przedszkole8.pl/?p=2393
https://przedszkole8.pl/?cat=12


Popołudniowe zajęcia i zabawy przy muzyce to jest to, co Misie lubią najbardziej . Często  bywamy w
sali Gumisiów by móc potańczyć i pomuzykować razem z nimi przy ulubionych piosenkach.

Październik

22, 2018

Malowanie na stretch folii w grupie IIIMalowanie na stretch folii w grupie III

Malowanie na folii to świetna zabawa plastyczno – sensoryczna.  Dzieci z grupy trzeciej miały okazję
malować w innej przestrzenie niż zwykle. Mogliśmy obserwować siebie po przeciwnych stronach,
malować równocześnie, a tym samym nie przeszkadzając sobie w tworzeniu pracy. Dzieci współdziałały
w  trzech zespołach. Pierwszy zespół miał za zadanie namalować owoce, drugi warzywa a trzeci zespół
las. Dzieci nazywały swoją twórczość, wyobraźnia podpowiadała wiele, a obraz zmieniał się z każdym
pociągnięciem pędzla.

Grupa : Misie
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Październik

22, 2018

Czytanie na dywanie w grupie MisówCzytanie na dywanie w grupie Misów

16 października w ramach akcji „Czytanie na dywanie” odwiedził nas uczeń z Technikum Mechanicznego
nr 1 CKZiU, który przeczytał nam bajkę pt. „Słowik”. Dziekujemy za odwiedziny.

Październik

17, 2018

Jesień liściem malowana w grupie MisiakówJesień liściem malowana w grupie Misiaków

W dniu 17.10 dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Pejzarz jesienny” techniką stemplowania za pomocą
liści.

Grupa : Misie

Grupa : Misie
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Październik

17, 2018

Nowy kącik w grupie IIINowy kącik w grupie III
Grupa : Misie
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Jesień to doskonały czas na owocowe i warzywne zbiory oraz kształtowanie u dzieci prawidłowych
zasad odżywiania. W sali Misiaków pojawił się kącik warzywno-owocowy. Przedszkolaki segregowały i
nazywały produkty, poznały ich wygląd i zapamiętywały zapachy. Dowiedziały się również, jaki wpływ ma
ich jedzenie na zdrowie. Przez 3 tygodnie dzieci będą wcielały się w rolę sprzedawców i klientów.

Prosimy o regularne donoszenie warzyw i owoców do naszego kącika.    

Październik

16, 2018

Jesienna zabawa w grupie trzeciejJesienna zabawa w grupie trzeciej
Grupa : Misie

https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/20181017_125619.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/20181017_161451.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/20181017_145839.jpg
https://przedszkole8.pl/?p=2327
https://przedszkole8.pl/?cat=12


Jesień to piękna i wyjątkowa pora roku, a także bardzo ob�tująca w ciekawe zabawy z wykorzystaniem
materiału  przyrodniczego.

 

  

Październik

16, 2018

Urodzinki w grupie MisiakówUrodzinki w grupie Misiaków

Dnia 10 października 2018 roku w grupie trzeciej  odbyła się pierwsza impreza urodzinowa. Czwarte
urodziny świętowali Julian, Ola, Maciek, Antoś O., Gabrysia, Antoś P. oraz Jaś. Na początku uroczystości
odbyło się tradycyjne zdmuchnięcie świeczki na torcie i głośnie zaśpiewanie „Sto lat”. Po słodkim
poczęstunku przyszedł czas na zabawę przy ulubionych piosenkach. Dziękujemy rodzicom za
przygotowanie pysznego poczęstunku.

Grupa : Misie
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Październik

16, 2018

Bezpieczeństwo na drodzeBezpieczeństwo na drodze

Uzasadnianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego w czasie korzystania z
drogi to bardzo ważny element w edukacji przedszkolnej. W miesiącu wrześniu w ramach tematyki
zajęć „Bezpieczeństwo na drodze”, 4 latki poznały zasady prawidłowego przechodzenia przez ulicę. 
Zapoznały się ze znakami dla pieszych i sygnalizatorem świetlnym – podczas zabawy dydaktycznej z
wykorzystaniem rekwizytów oraz podczas zajęć z Panami Policjantami.

Grupa : Misie
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Wrzesień

13, 2018

Nasze pierwsze dni po wakacjach :)Nasze pierwsze dni po wakacjach :)

Nowy rok szkolny właśnie się rozpoczął.W pierwszych dniach w grupie Misiaków dzieci zapoznały się z
kodeksem zachowania, z salą oraz wszelkimi nowościami, które w niej zagościły. Dzieci poznały swoje
nowe znaczki identy�kacyjne, a co najważniejsze przywitały się ze swoimi kolegami i koleżankami po
wakacyjnym wypoczynku.

Grupa : Misie
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« Poprzednia strona

NAJNOWSZE WPISYNAJNOWSZE WPISY

Czego szukasz ?

https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/09/41622682_276511306515369_6901941135329984512_n.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/09/41659017_1700925973352773_1917871234612199424_n.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/09/41685552_1973415442679041_61129131357634560_n.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/09/41482820_240177866665528_1333366150297288704_n.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/09/41485956_271837810097311_3286092333006716928_n.jpg
https://przedszkole8.pl/?cat=12&paged=4
https://przedszkole8.pl/?p=4283


Zebrania z Rodzicami

Urodziny Alinki i Michalinki

Ogłoszenie o upoważnieniu

Finanse Komitetu Rodzicielskiego w roku szkolnym 2018/2019

Urodziny u Niedźwiadków

KalendarzKalendarz

Wrzesień 2019
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Ostatnio DodaneOstatnio Dodane

  Sierpień 29, 2019Sierpień 29, 2019Zebrania z RodzicamiZebrania z Rodzicami

Czego szukasz ?
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  Sierpień 25, 2019Sierpień 25, 2019
  Sierpień 20, 2019Sierpień 20, 2019

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

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 

Kadrowa: kadrowa@przedszkole8.pl 

Intendent: intendent@przedszkole8.pl 

Wicedyrektor: 

wicedyrektor@przedszkole8.pl
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