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Lipiec 1,

2019

Urodziny u NiedźwiadkówUrodziny u Niedźwiadków

Dnia 28. czerwca świętowaliśmy urodziny Uli, Weroniki, Klaudii i Adasia. Niedźwiadki zaśpiewały
Jubilatom „Sto lat” i złożyły piękne życzenia. Potem był pyszny poczestunek i wspólne zabawy.

Grupa : Niedźwiadki
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Czerwiec

11, 2019

„Niedźwiadki” i segregacja śmieci„Niedźwiadki” i segregacja śmieci

Dnia 10. czerwca grupę „Niedźwiadków” odwiedziła Pani Agata z Urzędu Miasta. Wytłumaczyła
dzieciom, jak należy segregować śmieci i dlaczego ma to tak duże znaczenie dla środowiska. Potem
przedszkolaki same mogły segregować śmieci, a na koniec każdy dostał odznakę osoby dbającej o
środowisko.

Grupa : Niedźwiadki
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Kwiecień

24, 2019

Spacer do lasuSpacer do lasu

W środę 24 kwietnia dzieci z grupy V były na wycieczce w  lesie. Obserwowaliśmy i nazywaliśmy  rośliny i
zwierzęta. Sprawdzaliśmy czy ludzie nie pozostawiają śmieci w lasie. Dzieci wiedziały jak należy
zachować się w lesie. Przynieśliśmy do przedszkola „dary lasu”( szyszki, gałązki, nasiona), które
wzbogaciły nasz kącik przyrody.

  

Kwiecień

24, 2019

Wycieczka do kwiaciarniWycieczka do kwiaciarni

Grupa : Niedźwiadki

Grupa : Niedźwiadki
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Dzieci z grupy V podczas spaceru odwiedziły kwiaciarnię. Poznały wygląd i nazwy wiosennych kwiatów.
Miały możliwość poznania pracy �orystki.

  

Kwiecień

24, 2019

Urodzinki w grupie VUrodzinki w grupie V

W środę 10 kwietnia w grupie  Niedźwiadków obchodziliśmy szóste urodziny Mirona oraz siódme
Laury, Marysi i Tymka. Najpierw były życzenia i 100 lat. Później przyszedł czas na pyszny słodki
poczęstunek. Zabawy i tańce zakończyły nasze wesołe, słoneczne Urodzinki w kolorze żółtym. Jubilatom
jeszcze raz życzymy 100 lat, a rodzicom dziękujemy za przygotowanie poczęstunku.

Grupa : Niedźwiadki
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Kwiecień

7, 2019

Wyjście do Experymentu – grupa VWyjście do Experymentu – grupa V

Dnia 26. marca „Niedźwiadki” wybrały się do Experymentu na spektakl pt. „Brzechwolandia”. Dzieci
miały możliwość poznać fragmenty wierszy Jana Brzechwy zgrabnie wplecione w fabułę przedstawienia.
Było ono bardzo interesujące, pełne śmiesznych sytuacji i wpadających w ucho piosenek.

Grupa : Niedźwiadki
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Kwiecień

7, 2019

Marcowe urodziny w grupie VMarcowe urodziny w grupie V

W marcu świętowaliśmy urodziny Nikoli, Nikodema i Olka. Uroczystość zaczęliśmy od zaśpiewania „Sto
lat” i złożenia Solenizantom pięknych życzeń. Potem był pyszny poczęstunek i wspólne zabawy przy
muzyce. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji urodzin.

Grupa : Niedźwiadki
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Marzec 31,

2019

Tydzień Artystyczny w grupie VTydzień Artystyczny w grupie V
Grupa : Niedźwiadki
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Tydzień Artystyczny grupa V rozpoczęła tańcem ludowym. Dzieci zatańczyły trojaka do piosenki „Zasiali
górale”. W środę Laura i Nikodem reprezentowali naszą grupę w Konkursie Recytatorskim – „Polska a
w niej Gdynia”. Laura zajęła II miejsce. W czwartek dzieci zaśpiewały piosenkę „Płynie Wisła płynie”przed
publicznością przedszkolną w ramach Przeglądu Piosenki „Piękna jest nasza Polska cała”. Tydzień
Artystyczny zakończyliśmy udziałem w Przeglądzie Teatralnym „Jaka to legenda?”. Dzieci z grupy V
zaprezentowały legendę „Szewczyk Dratewka”. Tydzień Artystyczny w naszej grupie był bardzo
kolorowy, muzyczny i pracowity.  Dostarczył  wielu wrażeń artystycznych.

             

Marzec 18,

2019

Wycieczka na Uniwersytet GdańskiWycieczka na Uniwersytet Gdański
Grupa : Niedźwiadki
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W piątek 15 marca na zaproszenie mamy Oli, dzieci z grupy V miały możliwość zwiedzania Instytutu
Oceanogra�i na Uniwersytecie Gdańskim. Pracownicy  Uniwersytetu przeprowadzili ciekawe zajęcia
edukacyjne na temat zwierząt zamieszkujących morza i oceany. Dzieci miały też możliwość obserwacji
krewetek hodowanych w basenach. Przed wejściem do pomieszczeń z krewetkami, trzeba było założyć
osłonki na obuwie, co też dostarczyło ciekawych wrażeń. Wyprawa była bardzo udana. Bardzo
dziękujemy mamie Oli za zaproszenie i interesujące zajęcia.

  

Marzec 8,

2019

Wycieczka do siedziby straży pożarnej – grupa VWycieczka do siedziby straży pożarnej – grupa V

Dnia 08. marca grupa V wybrała się na wycieczkę do siedziby straży pożarnej w Gdyni. Pierwszym
punktem wycieczki było przebranie się w strój strażaka. Następnie „Niedźwiadki” obejrzały �lm
edukacyjny i dowiedziały się, jak należy reagować w sytuacji zagrożenia pożarem. Ostatnią atrakcją było
oglądanie wozów strażackich.

Grupa : Niedźwiadki
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Następna strona »

Czego szukasz ?
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Zebrania z Rodzicami

Urodziny Alinki i Michalinki

Ogłoszenie o upoważnieniu

Finanse Komitetu Rodzicielskiego w roku szkolnym 2018/2019

Urodziny u Niedźwiadków
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Ostatnio DodaneOstatnio Dodane

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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