
Przedszkole nr.8 "Pluszowy Misiaczek"

 dyrektor@przedszkole8.pl   58-620-36-79

Informacje dla grupy: Informacje dla grupy: Z Życia PrzedszkolaZ Życia Przedszkola

Styczeń

13, 2019



https://przedszkole8.pl/
mailto:dyrektor@przedszkole8.pl
tel:58-620-36-79


Bal KarnawałowyBal Karnawałowy

W środę 9 stycznia odbył się bal karnawałowy poprowadzony przez Teatr Gargulec.

   

   

Grupa : Z Życia Przedszkola

https://przedszkole8.pl/?p=2950
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49748423_605184376588675_2315841727438520320_n.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49762994_2072127153009682_2878357257802743808_n.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49785954_224357798501998_5745322707558334464_n.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49855607_960281464160526_2898950440576090112_n.jpg
https://przedszkole8.pl/?cat=15


        

 

      

https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49896594_363064861147929_4760320572955557888_n.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49899064_330445537811326_1471984952760336384_n.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49833713_1289531091213105_6203974628646322176_n.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/50041714_2035694390062182_1992799421582016512_n.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/50272014_318720828759340_6232824997715378176_n.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/50067347_304062050241856_5097050132130562048_n.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49409538_630310557423355_1264104399580430336_n.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49673902_2341007362789479_306696330342825984_n.jpg


Styczeń 2,

2019

Spotkanie opłatkoweSpotkanie opłatkowe

Dnia 19. grudnia odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie opłatkowe. Pierwszą część uroczystości
stanowiło przestawienie pt. „Mikołaje – leniuszki” przygotowane przez panią Kasię, panią Natalię i panią
Martę. Serdecznie dziękujemy Mamusiom Jasia z gr. III, Karoliny z gr. III, Jeremiego z gr. IV i Basi z gr. IV
oraz Tatusiom Wojtka z gr. IV, Ali z gr. IV, a także Maltyldy i Tymka z gr. III i IV za udział w przedstawieniu.
Druga część uroczystości to wręczenie nagród w konkursie na rodzinną ozdobę choinkową.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszystkie przygotowane prace.

Grupa : Z Życia Przedszkola

https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/49730723_336483667202068_5175933502943657984_n.jpg
https://przedszkole8.pl/?p=2944
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20181219_160754.jpg
https://przedszkole8.pl/?cat=15


https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20181219_161218.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20181219_161526.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20181219_161641.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20181219_161925.jpg


Grudzień

9, 2018

MikołajkiMikołajki
Grupa : Z Życia Przedszkola

https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20181219_162531.jpg
https://przedszkole8.pl/?p=2819
https://przedszkole8.pl/?cat=15


W środę 5 grudnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu Mikołajki. Z tej okazji przybył do nas Teatr
Duet z przedstawieniem pt. „Bałwankowe Święta”, które wprowadziło dzieci w świąteczny nastrój.
Następnie pojawił się Święty Mikołaj we własnej osobie i wraz ze świątecznym elfem zaprosił dzieci do
wspólnych tańców i zabaw.

   

 

  

https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/CAM00808.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/CAM00826.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/CAM00839.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/CAM00837.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/CAM00867.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/CAM00851.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/12/CAM00853.jpg


Listopad

27, 2018

Dzień Pluszowego MisiaDzień Pluszowego Misia

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

Z tej okazji odbyła się uroczystość, w której dzieci uczestniczyły razem ze swoimi misiami.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu przedszkola. Następnie dzieci
zaprezentowały przygotowane wcześniej wiersze oraz piosenki.

Grupa Puchatków wyrecytowała wiersz pt. „Niedźwiadek”.

Grupa Uszatków zaprezentowała wiersz pt. „Miś i buty”.

Grupa Misi wyrecytowała wiersz pt. „Różowy Miś”.

Grupa : Z Życia Przedszkola

https://przedszkole8.pl/?p=2724
https://przedszkole8.pl/?cat=15


Grupa Gumisi zaśpiewała piosenkę pt. „Miś” oraz wyrecytowała wiersz pt. „Misiowe zwyczaje”.

Grupa Niedźwiadków zaprezentowała piosenkę pt. „Gruby Misio” oraz wiersz pt. „Pluszowy miś”.

Po pięknych występach dzieci przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu na przestrzennego misia
oraz wręczenie nagród.

W kategorii dzieci młodszych:

I miejsce zajęła Antonina A. ,

II miejsce zajęła Alina M. ,

III miejsce zajął Jan S. ,

wyróżnienie otrzymała Celina N.

W kategorii dzieci starszych:

I miejsce zajęła Angelika G. ,

II miejsce zajął Miron P. ,

III miejsce zajął Jonatan G. ,

wyróżnienie otrzymała Klaudia K.

Gratulujemy!

 

https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00688.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/part000001.jpg


  

  

  

https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00694.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00703.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00702.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00725.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00712.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00752.jpg


  

 

Listopad

9, 2018

https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00753.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00760.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00757.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00758.jpg


Świętujemy 100-lecie Odzyskania NiepodległościŚwiętujemy 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości nasze przedszkole zostało udekorowane pracami dzieci o
tematyce patriotycznej.

  

Grupa : Z Życia Przedszkola

https://przedszkole8.pl/?p=2567
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00619.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00621.jpg
https://przedszkole8.pl/?cat=15
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9, 2018

https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00615.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00598.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00595.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00503-1.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00618.jpg


Nasze przedszkole w akcji „Rekord dla Niepodległej”Nasze przedszkole w akcji „Rekord dla Niepodległej”

Nasze przedszkole wzięło dziś udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” zainicjowanej przez MEN. Dzieci o
godzinie 11:11 odśpiewały wspólnie  Hymn Narodowy dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości.

Listopad

9, 2018

Grupa : Z Życia Przedszkola

https://przedszkole8.pl/?p=2562
https://przedszkole8.pl/?cat=15


Akademia z okazji 100-lecia Odzyskania NiepodległościAkademia z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W czwartek 8 listopada odbyła się akademia z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Przedszkolaki wraz z nauczycielkami przygotowały piękne występy.

Grupa Puchatków wyrecytowała wiersz Marii Konopnickiej pt. „Pojedziemy w cudny kraj” oraz
zatańczyła polkę.

Grupa Uszatków przygotowała mini przedstawienie pt. „Orzeł Biały” oraz odśpiewała hymn.

Grupa Misiów zaśpiewała piosenkę pt. „Jesteśmy Polakami” oraz zatańczyła taniec ludowy do piosenki
„Uciekła mi przepióreczka”.

Grupa Gumisiów zaprezentowała wiersz pt. „11 listopada ” oraz piosenkę „Historia Polski”.

Grupa Niedźwiadków przedstawiła piosenkę „Jesteśmy Polakami” oraz wiersz „11 listopada”.

Grupa : Z Życia Przedszkola

https://przedszkole8.pl/?p=2544
https://przedszkole8.pl/?cat=15
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https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00505.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00528.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00563.jpg


 

Październik

11, 2018

„Najpiękniejsze polskie tańce”„Najpiękniejsze polskie tańce”

https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/11/CAM00576.jpg
https://przedszkole8.pl/?p=2264


Dzisiaj w przedszkolu pojawiła się grupa Pro Musica, która zabrała dzieci w piękny świat tańca i muzyki.
Przedszkolaki zapoznały się z dwoma instrumentami- skrzypcami i akordeonem. Instrumenty te
towarzyszyły dzieciom w trakcie baśni przedstawiającej piękne polskie tańce. Dzieci z chęcią
zaangażowały się we wspólne tańczenie.

  

  

  

Grupa : Z Życia Przedszkola

https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00327.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00324.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00352.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00363.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00369.jpg
https://i2.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00373.jpg
https://przedszkole8.pl/?cat=15


  

 

Wrzesień

25, 2018

https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00378.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00383.jpg
https://i0.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00385.jpg
https://i1.wp.com/przedszkole8.pl/wp-content/uploads/2018/10/CAM00393.jpg


Przedstawienie „Kotek i Kogutek”Przedstawienie „Kotek i Kogutek”

Odwiedził nas dzisiaj w przedszkolu Teatr Duet, który zaprezentował spektakl pt. „Kotek i Kogutek”. Dla
dzieci była to nie tylko świetna zabawa, ale również ważna lekcja o tym, dlaczego nie należy ufać obcym.

Grupa : Z Życia Przedszkola

https://przedszkole8.pl/?p=2127
https://przedszkole8.pl/?cat=15

