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Sierpień

25, 2019

Urodziny Alinki i MichalinkiUrodziny Alinki i Michalinki

   

Grupa : Puchatki
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Czerwiec

16, 2019

Morski świat w gr IMorski świat w gr I

W tym tygodniu kącik przyrodniczy zamienił się w morską krainę wypełnioną stworzeniami twórczości
Puchatków oraz muszlami. Dużo radości i emocji wywołała wśród przedszkolaków zabawa badawcza
„Co pływa, a co tonie?”.

  

Grupa : Puchatki
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Czerwiec

16, 2019

Czytanie na dywanie z mamą OlkaCzytanie na dywanie z mamą Olka

Bardzo dziękujemy mamie Olka za udział w akcji „Czytanie na dywanie”!  

Grupa : Puchatki
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Czerwiec

10, 2019

Konsultacje- gr IKonsultacje- gr I

17 oraz 18 czerwca zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje w godzinach 16-17. Chętne osoby
prosimy o przekazanie nauczycielkom informacji do piątku.

Czerwiec

10, 2019

Czytanie na dywanie z mamą MichalinkiCzytanie na dywanie z mamą Michalinki

Bardzo dziękujemy mamie Michalinki za odwiedziny i przeczytanie opowieści o niesfornych
zwierzątkach lasu.

Grupa : Puchatki

Grupa : Puchatki
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Maj 30,

2019

Urodziny MikołajaUrodziny Mikołaja

24 maja świętowaliśmy czwarte urodziny Mikołaja.

Rodzicom dziękujemy za pyszny poczęstunek, a solenizantowi życzymy wszystkiego najlepszego! 

Grupa : Puchatki
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Maj 30,

2019

Nauka współpracy w grupie PuchatkówNauka współpracy w grupie Puchatków

Puchatki dostały za zadanie stworzyć miasto z klocków, zadanie o tyle trudniejsze, że dzieci budowały w
parach. Dzieciom bardzo spodobał się ten pomysł,  czego efektem były piękne budowle!

Grupa : Puchatki
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Maj 30,

2019

HamiltonHamilton

Z �rmą „Hamilton” zostały przeprowadzone badania sprawdzające, w jakim czasie dziecko otworzy
butelkę np. z chemikaliami, oczywiście w butelce była tylko woda. Dla Puchatków i Misiaków było to

Grupa : Puchatki

https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/60735524_2053026444807085_7263833421833568256_n.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/60592015_2220522784695743_3830433374250467328_n.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/61003522_339230660069899_4796494252106317824_n.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/61063739_2053445141616482_2488100556304809984_n.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/05/60721251_354360975243938_6858464439817994240_n.jpg
https://przedszkole8.pl/?p=3995
https://przedszkole8.pl/?cat=10


świetne ćwiczenie motoryczne. Najszybszy okazał się Leszek, odkręcił nakrętkę w ciągu 15 s.

 

Maj 30,

2019

Hydrożelki w grupie IHydrożelki w grupie I

14.05 mieliśmy zajęcia z grupą „Edu- Fan”. Puchatki dowiedziały się, co to są hydrożelki i jak powstają,
każde dziecko zrobiło swojego własnego „glutka”. Było wesoło, kolorowo i brokatowo! Dostaliśmy
również hydrożelki do hodowania! Podlewamy je systematycznie i ciekawe czy urosną?

Grupa : Puchatki
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Kwiecień

30, 2019

Urodzinki w grupie IUrodzinki w grupie I

W piątek 25 kwietnia świętowaliśmy urodziny Marty, Antka, Tymka i Przemka.

Po wspólnym odśpiewaniu sto lat, złożeniu życzeń i wręczeniu wszystkim dzieciom drobnych
upominków, dzieci zasiadły do pysznego poczęstunku. Przedszkolaki wzięły również udział w wesołych

Grupa : Puchatki
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zabawach z chustą animacyjną i balonami.

Dziękujemy rodzicom za przyniesienie poczęstunku, dekoracji oraz upominków!

Solenizantom życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego 
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Czego szukasz ?
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Szukaj…Szukaj…



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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