HARMONOGRAM
WYDARZEŃ I ATRAKCJI
MAJ 2018
ü 01.05 (wtorek) – Przedszkole nieczynne
ü 03.05 (czwartek) – Przedszkole nieczynne
ü 07.05 (poniedziałek) - Lekcja na 4 łapy – Grupa Sów (godz. 10:00) i Jeży (godz.
10:30)
ü 08.05 (wtorek) – Wycieczka grup Jeży, Pszczół i Biedronek „Bliżej natury cz. I” do
Powsińskiego Parku Kultury – Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach
zorganizowanych przez Ciocie z przedszkola z ul. Wiertniczej. 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.
ü 10.05 (piątek) - Sensoplastykomania – czyli plastyka z użyciem wszystkich
zmysłów! 11:00 – grupy młodsze, 13:30 – grupy starsze.
ü 11.05 (piątek)- warsztat ceramiczny od 9.30

ü 14.05 (poniedziałek) - warsztaty artystyczne „Kukiełkowa zabawa” dla grupy
Pszczółek i Biedronek – Twórcza zabawa z nietypowymi materiałami. Wyjazd z
przedszkola o godzinie 10:00.
ü 15.05 (wtorek) – wycieczka grupy Jeży do Biblioteki Wilanowskiej – Przedszkolaki
poznają postać badaczki Jane Goodall, która poświęciła wiele lat na obserwację
szympansów i odkryła, iż potrafią one m. in. posługiwać się narzędziami. Wyjazd
z przedszkola o godzinie 9:00. Prosimy o przygotowanie niewielkiej, zdrowej
przekąski.
ü 17.05 (czwartek) – 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. Wiertniczej. 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
ü 21.05 (poniedziałek) - Lekcja na 4 łapy – Grupa Pszczół (godz. 10:00) i Biedronek
(godz. 10:30)
ü 23.05 (środa) – występ wszystkich grup z okazji Dnia Mamy i Taty - Występ dzieci
odbędzie się w przedszkolu znajdującym się przy ul. Wiertniczej 83 o g. 17:00. Tego
dnia prosimy o odebranie dzieci do godziny 16:00.
ü 24.05 (czwartek) – Ciekawe zawody – Tego dnia nasze przedszkole odwiedzi lekarz
dentysta. Grupy młodsze (godz. 10:00) – Sowy i Jeże – na zajęciach pt. „Zdrowe
ząbki mam” dowiedzą się, czym jest próchnica, poznają Wesołego Ząbka, wybiorą
dla niego zdrowe produkty oraz nauczą się, jak prawidłowo pielęgnować zęby.
Grupy starsze (godz. 11:00) – Pszczoły i Biedronki – na zajęciach pt. „Mój lekarz
dentysta” poznają sekrety zawodu dentysty oraz przybory, których używa podczas
pracy. Dzieci same spróbują wyleczyć chorego zęba; dowiedzą się, co łączy zęby i
drzewa oraz dlaczego pierwsze zęby wypadają.
ü 28.05 (poniedziałek) – Bezpieczeństwo podczas wakacji – Zajęcia cykliczne
przeprowadzone przez Ciocię Magdę. Przedszkolaki dowiedzą się, jak w bezpieczny
sposób spędzić wolny czas.
ü 29.05 (wtorek) – Masa krytyczna – Tego dnia grupa Pszczół i Biedronek pojedzie
na wycieczkę rowerową na plac zabaw w Miasteczku Wilanów. Grupy Jeżyki i
Sówki wybiorą się na pobliski plac zabaw przy ul. Czarnomorskiej

Prosimy o przygotowanie rowerów, kasków oraz ochraniaczy. Wyjazd z
przedszkola o godzinie 10:00. Prosimy o przygotowanie zdrowej przekąski. Grupy
Jeżyki i Sówki wybiorą się na pobliski plac zabaw przy ul. Czarnomorskiej
ü 31.05 (czwartek) – Przedszkole nieczynne

KONKURS PLASTYCZNY!

Zbliża się ulubiony czas wszystkich dzieci – WAKACJE! Myśl o tym swobodnym czasie
pobudza wyobraźnię – jaki jest wymarzony sposób jego spędzenia przez dzieci? W tym
miesiącu prosimy o przestrzenne prace – mogą być wykonane z rozmaitych materiałów –
im bardziej oryginalne, tym lepiej!
Powodzenia! J

