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Wycieczka do Parku Ewolucji w SławutówkuWycieczka do Parku Ewolucji w Sławutówku
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Czerwiec
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„Polska – mój kraj”„Polska – mój kraj”

Dnia 29. maja dzieci z grup II, IV i V wzięły udział w konkursie „Polska – mój kraj”. Był to
wewnątrzprzedszkolny quiz wiedzy o naszym kraju. Dzieci poradziły sobie fantastycznie. I miejsce zajęły
„Gumisie” z grupy IV, II miejsce – „Niedźwiadki” z grupy V, a III – „Uszatki” z grupy II. Wszystkim
serdecznie gratulujemy.

Grupa : Z Życia Przedszkola
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Czerwiec
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Dzień dziecka w naszym przedszkoluDzień dziecka w naszym przedszkolu

4 czerwca obchodziliśmy w naszym przedszkolu dzień dziecka. Świętowanie zaczęliśmy już rano
przedstawieniem o smerfach. Rodzice dali prawdziwy popis aktorskich umiejętności! Serdecznie
dziękujemy za zaangażowanie!

Po południu odbyła się „Spartakiada”, podczas której rodzice mogli się wraz z dziećmi sprawdzić w
sportowych konkurencjach i powalczyć o miejsce na podium. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
wszystkim za wspólną zabawę.

  

  

Grupa : Z Życia Przedszkola
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Maj 30,

2019

Legenda o bałtyckiej syrenieLegenda o bałtyckiej syrenie

21 maja nasze przedszkole odwiedził teatr „Pro Musica”, który przy pięknych dźwiękach gitar
zaprezentował przedstawienie pt. „Legenda o bałtyckiej syrenie” i zaprosił dzieci do wspólnej zabawy.

Grupa : Z Życia Przedszkola
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Kwiecień

24, 2019

Kolorowy Tydzień w naszym przedszkoluKolorowy Tydzień w naszym przedszkolu

Od 8 do 12 kwietnia nasze przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w Kolorowym Tygodniu. Przez
cały tydzień w przedszkolu królowały kolory wiosny. Każdego dnia dzieci przychodziły ubrane w innym
kolorze. Zajęcia dydaktyczne i zabawy związane były z kolorem dnia. Było kolorowo i wesoło.
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie ubrań w ustalonym kolorze.

Grupa : Z Życia Przedszkola
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Kwiecień

3, 2019

https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/WP_20190408_09_09_50_Pro.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/WP_20190408_09_49_18_Pro.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/WP_20190409_09_50_30_Pro.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/WP_20190410_09_03_09_Pro.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/WP_20190410_09_04_28_Pro.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/WP_20190410_09_06_07_Pro.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/WP_20190411_12_34_35_Pro.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/WP_20190412_09_13_27_Pro.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/04/WP_20190412_09_15_04_Pro.jpg


Przedstawienie „Pinokio”Przedstawienie „Pinokio”

Nasze przedszkole odwiedził dziś Teatr Lokomotywa z przedstawieniem pt. „Pinokio”.

   

 

Kwiecień

2, 2019

Tydzień artystycznyTydzień artystyczny

Grupa : Z Życia Przedszkola
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Za nami tydzień artystyczny pt. „Jestem Polką i Polakiem”. 
Tydzień rozpoczął się pokazem tanecznym, w trakcie którego przedszkolaki  zaprezentowały tańce
polskie: krakowiaka, poloneza, mazurka, kujawiaka, oberka i trojaka. 
Drugiego dnia dzieci wybrały się na przedstawienie pt.”Brzechwolandia” w Centrum Eksperyment. 
Trzeciego dnia odbył się konkurs recytatorski pt. „Polska a w niej Gdynia”. Wszyscy uczestnicy spisali
się na medal. 
Pierwsze miejsce zajęła Julka z gr IV, drugie miejsce Laura z grupy V, a trzecie Eryk z grupy II. 
Czwartego dnia dzieci wzięły udział w przeglądzie piosenki patriotycznej. 
Tydzień zakończył się polskimi legendami zaprezentowanymi przez dzieci ze starszych grup.

 

 

    

Grupa : Z Życia Przedszkola
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Marzec 31,

2019

Przegląd TańcaPrzegląd Tańca

W poniedziałek 25 marca w ramach Tygodnia Artystycznego odbył się Przegląd Tańca. Zespół taneczny
z każdej grupy zaprezentował wybrany przez siebie polski taniec ludowy. Dzieci z grupy I zatańczyły
krakowiaka . Grupa II zaprezentowała poloneza. Miśki również zatańczyły poloneza. Grupa IV wystąpiła
z wiązanką tańców:  mazurem, kujawiakiem i oberkiem. Dzieci z grupy V  zaprezentowały  trojaka do
piosenki „Zasiali górale”. Występy były bardzo udane. A tancerze ze wszystkich grup zostali nagrodzeni 
brawami.

 

 

 

Grupa : Z Życia Przedszkola
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Marzec 26,
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Dzień otwartyDzień otwarty
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Grupa : Z Życia Przedszkola
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Marzec 6,

2019
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Dzień senioraDzień seniora

W środę 27 lutego gościliśmy w przedszkolu seniorów ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzieci
zaprezentowały gościom piosenki, tańce i pokaz gimnastyczny.

Grupa : Z Życia Przedszkola
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NAJNOWSZE WPISYNAJNOWSZE WPISY

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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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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