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2019

Zajęcia otwarte w grupie VZajęcia otwarte w grupie V

Dnia 28. lutego w grupie V odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców. Zadaniem czterech zespołów było
skonstruowanie rakiet kosmicznych z dostępnych materiałów. Dziękujemy Mamie Vincenta za wzięcie
udziału w zajęciu.

Grupa : Niedźwiadki
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Marzec 8,

2019

Gość w grupie VGość w grupie V
Grupa : Niedźwiadki
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Dnia 19. lutego „Niedźwiadki” odwiedziła pani Magda, która z zawodu jest spedytorem. Opowiedziała
dzieciom o swojej pracy i o tym, jak ważny jest w niej język angielski. Pokazała nam też swoje wizytówki,
które dzieciom posłużyły za wzrór do wykonania własnych. Dziękujemy pani Magdzie za odwiedziny i
wspólnie spędzony czas.
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Marzec 8,

2019

Urodziny w grupie VUrodziny w grupie V

We wtorek 26 lutego w grupie Niedzwiadków swoje 6 urodziny obchodzili: Laura i Dmitrii, a 7 urodziny
świętowali: Ada, Ola i Gabryś. Urodzinki były „kosmiczne”, ponieważ tematyka tego tygodnia związana
była z Kosmosem. Korony jubilatów miały kształt kosmicznych pojazdów. Każdy uczestnik zabawy
posiadał czułki ufoludka. Były życzenia, pyszny poczęstunek, zagadki i kosmiczna zabawa przy muzyce.

To był dzień pełen wrażeń. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie poczęstunku. Jubilatom życzymy
100 lat!

Grupa : Niedźwiadki
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Styczeń

31, 2019

Dzień Babci i Dziadka w grupie VDzień Babci i Dziadka w grupie V

Dnia 24. stycznia grupa „Niedźwiadków” miała przyjemność gościć swoje Babcie i swoich Dziadków.
Najpierw dzieci przedstawiły inscenizację pt. „Teleturniej dla babci i dziadka”, a następnie wręczyły
swoim najbliższym drobne upominki. Potem wszyscy razem zasiedli do słodkiego poczęstunku, a
ostatnim punktem spotkania były wspólne tańce przy wesołej muzyce. Dziękujemy Gościom za
obecność, a Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości.

Grupa : Niedźwiadki
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Styczeń

31, 2019

Spotkanie Niedźwiadków z opiekunką osób starszychSpotkanie Niedźwiadków z opiekunką osób starszych

Dnia 23. stycznia grupę „Niedźwiadków” odwiedziła pani Asia. Opowiadała ona dzieciom o opiece nad
osobami starszymi i o tym, w jaki spoób przedszkolaki mogą pomagać swoim babciom i dziadkom.
Dziękujemy za miłe spotkanie i poświęcony nam czas.

Styczeń

Grupa : Niedźwiadki
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15, 2019

Styczniowe urodziny u NiedźwiadkówStyczniowe urodziny u Niedźwiadków

Dnia 11. stycznia grupa Niedźwiadków świętowała urodziny Angeliki i Juliana. Dzieci zaśpiewały
solenizantom „Sto lat” i złożyły życzenia. Potem był pyszny poczęstunek i wspólne zabawy przy muzyce.

Grupa : Niedźwiadki
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Styczeń

15, 2019

„Niedźwiadki” na balu„Niedźwiadki” na balu

Dnia 09. stycznia w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Dzieci, pięknie poprzebierane,
tańczyły z kolegami i koleżankami przy dźwiękach dziecięcych przebojów. Były też konkursy ze słodkimi
nagrodami. Dziękujemy za wspólną zabawę i spędzony razem czas.

Grupa : Niedźwiadki
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Grudzień

10, 2018

Urodzinki w grupie VUrodzinki w grupie V

W piątek 7 grudnia grupa V świętowała 6 Urodziny Vincenta. Były życzenia, wesoła zabawa i słodki
poczęstunek. Dziękujemy mamie za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

  

  

Grudzień

10, 2018

Grupa : Niedźwiadki
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Mikołajki w grupie VMikołajki w grupie V

  

  

Grudzień

8, 2018

„Niedźwiadki” na poczcie„Niedźwiadki” na poczcie

Grupa : Niedźwiadki
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Dnia 06. grudnia „Niedźwiadki” wybrały się na pocztę. Dzieci wrzuciły do skrzynki własnoręcznie
zrobione kartki, a także miały okazję przyjrzeć się, jak wygląda praca na poczcie oraz jakie produkty
można tam zakupić.

« Poprzednia strona  — Następna strona »

Grupa : Niedźwiadki
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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

KalendarzKalendarz

Wrzesień 2019

P W Ś C P S N

« Sie    

  1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30  

Szukaj…Szukaj…

Czego szukasz ?

Czego szukasz ?

https://przedszkole8.pl/?p=4283
https://przedszkole8.pl/?p=4274
https://przedszkole8.pl/?p=4272
https://przedszkole8.pl/?p=4268
https://przedszkole8.pl/?p=4261
https://przedszkole8.pl/?m=201908




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

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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