HARMONOGRAM
WYDARZEŃ I ATRAKCJI
CZERWIEC 2018
✓ 01.06 (piątek) – Przedszkole nieczynne

✓ 04.06 (poniedziałek) – Dzień Dziecka – Występ rodziców dla dzieci – przedstawienie
„Witajcie w świecie Baja” – godz. 10:00

✓ 05.06 (wtorek) - Ciekawe zawody – Tego dnia nasze przedszkole odwiedzi
pszczelarka i poprowadzi warsztaty pt. "My robimy pyszny miód". Godz. 10:00 –
grupy młodsze, 11:00 – grupy starsze.

✓ 11.06 (poniedziałek) – Wycieczka grup Pszczółek i Biedronek do księgarni Badet Twórcze spotkanie z Żubrem Pompikiem, który wraz ze swoją siostrą i rodzicami,
będzie odkrywał tajemnice puszczy. Uczestnicy zajęć posłuchają fragmentów lektury,
wezmą udział w quizie dotyczącym tematu zajęć oraz wykonają pracę plastyczną – a

✓ wszystko to po to, żeby zarazić się pasją czytelniczą! Wyjazd z przedszkola o godz.
10:30. Prosimy o przygotowanie wody i niewielkiej przekąski.

✓ 12.06 (wtorek) – Warsztaty „Przygotowanie do wielkiej wyprawy” – Warsztaty z
cyklu „Poznajemy świat”. Godz. 10:00 – grupy młodsze, godz. 11:00 – grupy starsze.

✓ 14.06 (czwartek) – Wycieczka grupy Jeży do Biblioteki Wilanowskiej – Zajęcia oparte
na treści książki Yvette Żółtowskiej-Darskiej "Mały chłopiec, który stał się wielkim
piłkarzem". Wyjście z przedszkola o godz. 9:15. Wilanowskie Centrum Kultury, ul.
Kolegiacka 3.

✓ 15.06 (piątek) – Próba taneczna dzieci – Próba przed występem dzieci
uczęszczających na zajęcia taneczne. Godz. 12:30. Prosimy o deklarację, które dzieci
będą brały udział w występie.

✓ 16.06 (sobota) – Występ dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne – Wilanowskie
Centrum Kultury, ul. Kolegiacka 3, godz. 13:00

✓ 19.06 (wtorek) – Wycieczka grup Jeży, Pszczół i Biedronek „Bliżej natury cz. II” do
Powsińskiego Parku Kultury – Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach
zorganizowanych przez Ciocie z przedszkola z ul. Akermańskiej. Oprócz nowej porcji
wiadomości na temat leśnej flory, przewidziane są dodatkowe animacje sportowe oraz
plastyczne. Wyjazd z przedszkola o godzinie 9:30. Prosimy o przygotowanie
niewielkiej zdrowej przekąski.

✓ 20.06 (środa) – Kameralne pożegnanie grupy Biedronek – Najstarsza grupa będzie
miała okazję powspominać miłe, przedszkolne chwile oraz obejrzeć wspólne zdjęcia.
Godz. 16:00, przedszkole przy ulicy Wiertniczej 83.

✓

20.06 (środa) - Oficjalne zakończenie roku przedszkolnego 2017/2018 - Występ
przedszkolaków w placówce przy ul. Wiertniczej 83, godz. 16:30

✓

25.06 (poniedziałek) - Lekcja na 4 łapy – Godz. 10:00 – grupy młodsze, 13:00 –
grupy starsze

✓

29.06 (piątek) - Sensoplastykomania – czyli plastyka z użyciem wszystkich
zmysłów! 11:00 – grupy młodsze, 12:00 – grupy starsze

