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PRZEDSZKOLAK
Walentynki
U nas było podobnie. Już kilka
dni wcześniej przedszkolaki
przygotowywały się z rodzicami do tego święta, wykonując
piękne kartki walentynkowe,
zapełniając skrzynki przedszkolnej poczty. Walentynkowi
listonosze
roznoszący
pocztę mieli pełne ręce roboty i skrupulatnie dostarczali
pocztę do adresatów.
Duża liczba przedszkolaków, ale też nauczycieli
mogła pochwalić się sporą ilością otrzymanych kartek, będących wyrazem ogromnej
sympatii.

Walentynki w Przedszkolu nr 82 miały w tym roku wyjątkowo bogaty program. Było bardzo czerwono,
działała poczta Walentynkowa i foto-budka.
14 lutego obchodziliśmy w naszym przedszkolu
Walentynki– święto zakochanych. Było bardzo wesoło i
czerwono, bowiem wszystkie
przedszkolaki przyszły w tym
dniu ubrane w czerwonych
kolorach.
Zwyczajem w tym dniu
jest wysyłanie kartek, listów
zawierających wyznania przyjaźni i miłości drugiej osobie.

Ważne tematy:

Ważne tematy:

Ważne tematy:

19.03.2019 – koncert muzyczny–
Ivan Kravchenko

Bardzo prosimy o korzystanie
z nowej strony
naszego przedszkola

Rekrutacja do Przedszkola

20.03.2019 – Witaj wiosno– parada
wokół przedszkola. Prosimy, aby
tego dnia dzieci przyszły ubrane na
zielono
27.03.2019 – spotkanie z ekologiem

pr82.edu.gdansk.pl
oraz nowego e-mail’a

sekretariat@pr82.
Edu.gdansk.pl
Nasze przedszkole pełni
DYŻUR WAKACYJNY :
Od 01 do 19 lipca 2019r.

- dla dzieci, które pierwszy raz
będą chciały korzystać z naszego przedszkola rekrutacja elektroniczna odbędzie się w dniach
04-15.03.2019r.
Wszystkie informacje na stronie
przedszkola oraz miasta Gdańsk.
Rodzice dzieci, którzy złożyli
kontynuację podpisują umowę w
terminie 28.03 - 03.04.2019 r.
Nie podpisanie umowy z przedszkolem jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.
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Bajka o tym jak Gucio oswoił strach
Gucio od zawsze chciał być
kosmonautą. Fascynowały go gwiazdy,
planety, galaktyki, choć najbardziej ciekawiła go czarna dziura. Ciekawiła i przerażała jednocześnie, ponieważ Gucio
niczego bardziej nie bał się na świecie
jak ciemności. A przecież cały wszechświat pogrążony jest w ciemności!
Mimo to chłopiec nie bał się kosmosu, był
bowiem dla niego tak odległy i nierzeczywisty jak najskrytsze marzenia.
Straszniejszy od ciemności wszechświata był dla Gucia mrok pokoju. Każdej
nocy chłopiec szukał schronienia pod
ciepłą kołdrą, czekając na sen. – Oby
przyszedł jak najprędzej!
Noc była dla Gucia tajemnicą. Dlaczego
słońce znika każdego dnia, gdzie się chowa nocą? I po co to całe zamieszanie z
księżycem? To wszystko chyba po to,
żeby Gucio się bał. A tak bardzo chciał
być odważny.
Najgorsza była cisza nocą. Pełna szumów
i szeptów, niewiadomego pochodzenia.
Mama tłumaczyła często synkowi, że

te dziwne odgłosy to gałązki uderzające
o okna pokoju, wiatr lub deszcz na dworze; mimo to Gucio bał się tak samo. Czasem odważył się wynurzyć głowę spod
pościeli i wydawało mu się wówczas, że
pokój pełen jest różnych dziwnych stworzeń i ich cieni.
Ale nigdy, nigdy nie śmiał zajrzeć za
firankę, gdzie pod kaloryferem mieszkał Strach. Tak, prawdziwy strach! Gucio
nie wiedział dobrze jak wygląda, pewien
był jednak, że ma ogromne oczyska
i ostre zęby wystające z wielkiej paszczy. Co noc Strach zgrzytał zębami, nie
dając chłopcu zasnąć. Był to nieznośny,
drażniący uszy odgłos, ale przede
wszystkim straszny!
Pewnej nocy Gucio usłyszał coś dziwnego.
Było to ciche pochlipywanie, ciągłe i nieustające, przerywane pociągnięciami
nosem. Dźwięk wydobywał się spod kaloryfera.
–
Jak
to
możliwe?
Czyżby
to płakał Strach? Przecież on nie płacze,
on straszy. – Gucio nie mógł się nadziwić.
Musiał to sprawdzić. Chęć ta była silniej-

Dzieje się na sportowo
02.02.2019 r. odbył się festiwal i turniej
karate w Szkole Podstawowej w Karczemkach –
Dobrzewinie. Była to krótka impreza dla przedszkolaków – Festiwal Małego Karateki. Blok poświęcony był wszystkim ćwiczącym przedszkolakom, którzy mieli do wykonania 8 zadań, których
nauczyli się podczas zajęć w przedszkolach.
Ośmioro dzieci z naszego przedszkola powróciło z
PUCHAREM w ręce.
15 lutego dzieci z grupy IV miały okazję
wziąć udział w spartakiadzie sportowej zorganizowanej przez Przedszkole nr 68 na Lawendowym
Wzgórzu. 10-cio osobowe zespoły rywalizowały w
różnych
konkurencjach
zręcznościowo -

Konsultacje
GR. I– 20.03, godz. 16.00 – 16.30
GR. IIA– 19.03., godz. 16.30 – 17.00
GR. IIB–6.03., godz. 15.00 – 15.30
GR. IIC –19.03., godz. 16.30 – 17.00
GR II D –21.03., godz. 17.00 – 17.30
GR. IIIA – 1.03., 16.00 – 16.30
GR. III B – 18.03., 16.00 – 16.30
GR. III C – 12.03., godz. 16.30 – 17.00
GR. III D – 4.03., godz. 17.00 – 17.30
GR. IV – 15.03., godz. 16.00 – 17.00
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sze od strachu. Chłopiec wychynął spod
kołdry i drżącymi rękoma odchylił firankę. Coś pisnęło, przeturlało się po podłodze i skuliło się w rogu pokoju, zasłaniając rączkami bujną czuprynę. Niemożliwe
– pomyślał Gucio. Czyżby to małe kudłate
stworzenie było tym przerażającym
Strachem, niedającym mu zasnąć każdej
nocy?
Zawiniątko wydawało się przestraszone.
W końcu spojrzało na Gucia. – Ki… ki…
kiwa mi się ząbek – zachlipało. Chłopiec
stał jak wryty. Widział przed sobą małego Stracha, który rzeczywiście miał duże
oczy, były one jednak zielone jak trawa i
zasłonięte przez okulary. Mały nie miał
ani wielkiej paszczy, ani ostrych zębów,
jak myślał Gucio. Spod rudej czupryny sterczały za to spiczaste, długie uszy.
Chłopiec odruchowo zapragnął pogłaskać
Stracha; kiedy jednak wyciągnął rękę w
jego kierunku, zawiniątko jęknęło i uciekło jak rakieta pod swój kaloryfer. (…)
Ciąg dalszy nastąpi.
Katarzyna Szeliga „Bajkoterapia”

szybkościowych: rzutach do celu, biegach, przechodzeniu przez szarfę, po równoważni, slalomie
z piłką, zmaganiach hokejowych. Spartakiada
przebiegła w przyjaznej atmosferze, zgodnie z
zasadami fair – play. Rywalizacja między Przedszkolami była wyrównana. Emocjom nie było końca. Dzieci powróciły do Przedszkola z PUCHAREM w ręce, przechodząc do kolejnego etapy
zawodów. Zwycięzcom gratulujemy.

Zajęcia otwarte
GR. I –22.03., godz. 9.00 – 9.20
GR. II A– 13.03., godz. 9.00 – 9.20
GR. IIB–6.03., godz. 9.00 – 9.20
GR. IIC–12.03., 9.00 – 9.20
GR. II D – 15.03., godz. 9.10 – 9.30
GR. IIIA – 18.03., godz. 9.00 – 9.30
GR. IIIB –26.03., godz. 9.00 – 9.25
GR. IIIC –26.03. godz. 9.00 – 9.25
Gr. III D– 6.03., 9.00 – 9.30
GR. IV -15.03., godz. 10.15 – 10.45
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