HARMONOGRAM
WYDARZEŃ I ATRAKCJI
MARZEC 2018
ü 05.03 (poniedziałek) – Ceramika – 9:30 grupa „Sówek”, 10:00 grupa „Jeżyków”,
10:30 grupa „Pszczółek”, 11:00 grupa „Biedronek”
ü 6.03 (wtorek) – Lekcja na 4 łapy – Godz. 11:00 - Sowy, 11.30 Jeże, 12.00
Pszczoły, 12.30 Biedronki
ü 8.03 (czwartek) - Dzień Kobiet - Tego dnia dzieci będą celebrować ten dzień
okazując piękne uczucia wszystkim dookoła! ☺
ü 8.03 (czwartek) - Kino Bambino - Tego dnia nasze przedszkole zamieni się w
prawdziwe kino - będzie film na dużym ekranie i popcorn! :)
ü 9.03 (piątek) - Wycieczka grup Jeży i Pszczół do Biblioteki Dzielnicy
Wilanów - ul. Kolegiacka 3, godz. 10:30. Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach
przybliżających dzieciom funkcjonowanie Biblioteki i sposoby korzystania ze
zbiorów. Prosimy o przygotowanie niewielkiej, zdrowej przekąski.

ü 15.03 (czwartek) - Sensoplastykomania – czyli plastyka z użyciem wszystkich
zmysłów! 11:00 – grupy młodsze, 13:30 – grupy starsze.
ü 16.03 (piątek) - Zajęcia z cyklu „Egzotyczne zwierzęta” - Podczas tych zajęć
dzieci poznają kurczaki wielkanocne. Grupy młodsze – 9:30, grupy starsze –
10:30.
ü 19.03 (poniedziałek) – warsztaty artystyczne „Druk wklęsły” dla grupy Pszczółek
i Biedronek – Przedszkolaki stworzą własny znak graficzny i odbiją go lub
wydrukują na papierze, Pracownia artystyczna „Kaliente”, ul. Resorowa 4, godz.
10:00
ü 20.03 (wtorek) - Bajkoterapia – W czasie tych zajęć przedszkolaki wraz z Ciocią
Gosią przeniosą się w świat bajek, by pomóc ich bohaterom rozwiązać problemy,
które same znają z dnia codziennego.
ü 21.03 (środa) - Pierwszy dzień wiosny - Tego dnia udamy się na poszukiwanie
znaków, które zostawiła na dworze Pani Wiosna.
ü 21.03 (środa) - Artterapia - Na zajęciach dzieci poprzez spontaniczną twórczość,
wykorzystując różne środki artystyczne będą mogły wyrazić siebie, swoje emocje,
rozwijać zdolności.
ü 26 - 30.03 - Kiermasz Wielkanocny - W tych dniach będą mieli Państwo
niepowtarzalną okazję, by kupić wykonane przez nasze przedszkolaki ozdoby
wielkanocne! Pieniądze zebrane podczas kiermaszu, zostaną przekazane na
schronisko. Gorąco zapraszamy!
ü 28.03 (środa) - wycieczka grup Pszczół i Biedronek do Stołecznego Centrum
Edukacji Kulturalnej – Koncert muzyczny „Zielono mi” – niezapomniane
przeżycie z muzyką na żywo, ul. Jezuicka 4, godz. 11:30. Prosimy o
przygotowanie niewielkiej zdrowej przekąski.
ü 29.03 (czwartek) - wycieczka grup Pszczół i Biedronek do Muzeum Azji i
Pacyfiku - Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach "Podróż na Wyspę
Wielkanocną - Rapa Nui”, ul. Solec 24, godz. 10:15. Prosimy o przygotowanie
niewielkiej zdrowej przekąski.
ü 30.03 (piątek) - aukcja wielkanocna - To ostatni moment, by nabyć oryginalne,
własnoręcznie wykonane przez małych Bałabajkowiczów ozdoby świąteczne.
Pieniądze, które uda się zebrać zostaną przekazane na schronisko. Aukcję
poprowadzi grupa Biedronek - serdecznie zapraszamy na godzinę 16:30! J

KONKURS PLASTYCZNY!

Kosmos – miejsce, które jest wymarzonym punktem podróży każdego przedszkolaka! Myśl o tej
tajemniczej przestani pobudza wyobraźnię – jak widzą go dzieci? W tym miesiącu prosimy o
przestrzenne prace – mogą być wykonane z rozmaitych materiałów – im bardziej oryginalne, tym
lepiej!
Powodzenia! J

