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Grudzień

8, 2018

Pierniki u „Niedźwiadków”Pierniki u „Niedźwiadków”

Dnia 04. grudnia wspólnie z chętnymi rodzicami dekorowaliśmy pierniki. Powstały kolorowe
miniarcydzieła, które sprawiły „Niedźwiadkom” dużo radości. Dziękujemy Mamie Uli za przyniesione
pierniki i pomoc w organizacji zajęcia oraz Rodzicom Mirona, Vincenta, Marysi, Oli, Adasia i Weroniki za
udział w dekorowaniu.

Grupa : Niedźwiadki
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Listopad

22, 2018

Czytanie na dywanie u NiedźwiadkówCzytanie na dywanie u Niedźwiadków

Dnia 20. listopada grupę „Niedźwiadków” odwiedziło dwóch uczniów technikum budowy okrętów.
Wzięli oni udział w akcji „Czytanie na dywanie”. Przeczytali przedszkolakom bajki i pięknie wyjaśnili
morały płynące z każdej z nich. Z „Trzech świnek” dzieci zapamiętały, że warto współpracować dla
wspólnego dobra, a od „Pinokia” nauczyły się, że należy zawsze mówić prawdę.

Grupa : Niedźwiadki
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Listopad

22, 2018

Marsz niepodległościowy NiedźwiadkówMarsz niepodległościowy Niedźwiadków

Dnia 9. listopada grupa „Niedźwiadków” wzięła udział w gdyńskim marszu niepodległościowym
organizowanym przez przedszkole nr 24. Marsz rozpoczął się przy fontannie na Skwerze Kościuszki.
Następnie przeszliśmy pod pomnik Marynarza Polskiego, gdzie złożylismy kwiaty. Potem uroczysty
pochód przeszedł Skwerem Kościuszki i Bulwarem Nadmorskim aż do Muzeum Miasta Gdyni, w którym
odbył się konkurs pieśni patriotycznej. Przedszkola po kolei prezentowały przygotowane utwory, a
każdy występ nagradzany był oklaskami.

Grupa : Niedźwiadki
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Listopad

22, 2018

Niedźwiadki w lesieNiedźwiadki w lesie

Dnia 30. października grupa „Niedźwiadków” wybrała się na jesienny spacer do lasu. Dzieci ogladały
grzyby rosnące na pniach drzew, a także porównywały drzewa iglaste i liściaste.

Grupa : Niedźwiadki
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Październik

21, 2018

BibliotekaBiblioteka

Dnia 19. października „Niedźwiadki” wybrały się z wizytą do biblioteki. W trakcie jej zwiedzania dzieci
miały okazję zobaczyć najwiekszą i najmniejszą książkę w bibliotecznych zbiorach. Poznały także
charakter pracy bibliotekarza i obejrzały książki w dziale przeznaczonym dla dzieci.

Grupa : Niedźwiadki
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Październik

13, 2018

Sklep z warzywamiSklep z warzywami

Dnia 8. października „Niedźwiadki” wybrały się na wycieczkę do pobliskiego sklepu z warzywami i
owocami. Dzieci oglądały, dotykały i nazywały zgromadzone w skrzynkach produkty, a w drodze
powrotnej do przedszkola obserwowały uważnie przyrodę, starając się dostrzec zmiany w niej
zachodzące. Zebrały też kolorowe liście, które potem ułożyły w kąciku jesiennym w naszej sali.

Grupa : Niedźwiadki
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Październik

13, 2018

Sałatka owocowaSałatka owocowa

Dnia 5. października „Niedźwiadki” uczestniczyły w przepysznym zajęciu. Każdy z trzech zespołów
przygotował swoją sałatkę owocową. Dzieci za pomocą plastikowych nożyków samodzielnie kroiły
jabłka, banany, śliwki i brzoskwinię, a potem ze smakiem zjadły swoje wytwory.

Grupa : Niedźwiadki
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Październik

4, 2018

SadSad

Dnia 4. października Niedźwiadki wykonywały makiety sadu. Dzieci były podzielone na trzy zespoły.
Każdy zespół zajmował inny stolik i wykonywał własną makietę. Dzięki współpracy i zaangażowaniu
powstały piękne zielone sady z jabłoniami, gruszami i śliwami oraz z krzakami borówek, malin i
porzeczek.

Grupa : Niedźwiadki
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Październik

4, 2018

PodziękowaniaPodziękowania

Serdecznie dziękujemy:

Mamom Tymka i Mirona za upieczenie ciast na festyn
Mamie Uli za pomoc przy sprzedaży kiełbasek w trakcie festynu
Rodzicom Oli, Ady, Marysi, Nikoli, Angeliki, Uli, Marka, Vincenta, Tymka i Klaudii za pomoc w organizacji kącika
warzywno-owocowego

Wrzesień

30, 2018

Spotkanie z Funkcjonariuszem Straży Miejskiej wSpotkanie z Funkcjonariuszem Straży Miejskiej w
grupie V Niedźwiadkigrupie V Niedźwiadki

W piątek 28 września w grupie V odbyło się spotkanie z Funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Pani
przeprowadziła z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
Opowiedziała o różnych niebezpiecznych sytuacjach jakie mogą spotkać pieszych. Dzieci  miały
możliwość uczestniczenia w zabawach przeprowadzonych przez panią ze Straży Miejskiej z
wykorzystaniem  Autochodzika. Spotkanie dostarczyło dzieciom wiele radości i nowych doświadczeń.
Bardzo dziękujemy Pani Funkcjonariusz za przybycie i przeprowadzenie ciekawych zajęć.

Grupa : Niedźwiadki

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
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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

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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