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UrodzinyUrodziny

W grudniu w naszej grupie urodziny obchodzili Agnieszka, Lidzia oraz Ignacy.

Wszystkiego najlepszego!

  

  

  

Grupa : Puchatki
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Grudzień

9, 2018
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Mikołajki u PuchatkówMikołajki u Puchatków

W środę 5 grudnia świętowaliśmy Mikołajki. Nasze przedszkolaki spotkały się ze Świętym Mikołajem
oraz otrzymały piękne podarunki. Również w naszej sali pojawiły się prezenty w postaci nowych
zabawek, które Puchatkom bardzo przypadły do gustu 

   

Grupa : Puchatki
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Listopad

27, 2018

Dzień Pluszowego Misia w grupie PuchatkówDzień Pluszowego Misia w grupie Puchatków

W poniedziałek 26-tego listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Pluszowego Misia.

Dzieci przyniosły do przedszkola swoje ukochane misie, które wspólnie z nami spędziły cały dzień,
towarzysząc również podczas uroczystości. Nasze Puchatki wyrecytowały pięknie wiersz pt.
„Niedźwiedź” autorstwa Jana Brzechwy.

Podczas uroczystości zostały także ogłoszone wyniki konkursu plastycznego na przestrzennego misia.
Z naszej grupy w kategorii dzieci młodszych drugie miejsce zajęła Alina. Za uczestnictwo w konkursie
dyplomy otrzymali Michalina i Ignacy. Serdecznie gratulujemy!

Listopad

27, 2018

Grupa : Puchatki
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Drzewo SłodziakówDrzewo Słodziaków

Ostatnio dzieci z naszej grupy zgłębiały wiedzę na temat leśnych zwierząt. Z tej okazji w naszej sali
pojawiło się piękne drzewo wykonane przez Puchatki przy pomocy kartonów i farb. Drzewo jest
domem dla Słodziaków oraz innych pluszowych przyjaciół.

     

Grupa : Puchatki
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Listopad

8, 2018

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w grupieObchody Narodowego Święta Niepodległości w grupie
PuchatkówPuchatków

W tym tygodniu świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji nasze
Puchatki zaprezentowały na Akademii wiersz Marii Konopnickiej pt. „Pojedziemy w cudny kraj” oraz
tradycyjny polski taniec- polkę.

Odwiedził nas również wyjątkowy gość- pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, który opowiedział o
symbolach narodowych oraz porozmawiał z dziećmi o tym, co mogą dać Polsce w prezencie. Nasze
Puchatki obejrzały także bardzo ciekawy �lm edukacyjny, a na koniec wzięły udział w zabawie uczącej
odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu.

Grupa : Puchatki
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By podkreślić uroczysty nastrój nasza sala została specjalnie udekorowana, w czym pięknie pomogły
dzieci wykonując girlandy z białych i czerwonych serc.

Wszystkim rodzicom dziękujemy za odświętne ubranie dzieci na Akademię, a mamie Ignacego
dziękujemy za przyniesienie kolorowych wydruków, które przyozdobiły salę.
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Listopad

4, 2018

Kącik lekarskiKącik lekarski

Jako, że tematem tego tygodnia było dbanie o zdrowie w naszej sali pojawił się nowy kącik- lekarski,
który wzbudził bardzo duże zainteresowanie dzieci i pomógł w lepszym zapoznaniu się z zawodem
lekarza.

        

Grupa : Puchatki
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Październik

23, 2018
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Urodziny OliUrodziny Oli

W poniedziałek swoje czwarte urodziny świętowała Ola.

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

 

      

Grupa : Puchatki
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Październik
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U PuchatkówU Puchatków

  

  

Grupa : Puchatki
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Wrzesień

25, 2018

UrodzinyUrodziny

Świętowaliśmy dzisiaj urodziny naszych wrześniowych solenizantów: Oliwii, Pawła, Michała, Dominika i
Olka.

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

Dziękujemy rodzicom za przyniesienie poczęstunku, balonów i urodzinowych czapeczek 

       

 

« Poprzednia strona

Grupa : Puchatki

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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Szukaj…Szukaj…

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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