HARMONOGRAM
WYDARZEŃ I ATRAKCJI
KWIECIEŃ 2017
ü 02.04 (poniedziałek) – Przedszkole nieczynne
ü 05.04 (czwartek) – Ciekawe zawody – Tego dnia nasze przedszkole odwiedzi
pszczelarz i poprowadzi warsztaty pt. "My robimy pyszny miód". Godz. 10:00
ü 09.04 (poniedziałek) – Ceramika - 9:30 grupa „Sówek”, 10:00 grupa „Jeżyków”,
10:30 grupa „Pszczółek”, 11:00 grupa „Biedronek”
ü 11.04 (środa) – Wycieczka grupy Pszczół i Biedronek do Centrum Kultury
Koreańskiej - Ul. Z. Herberta 8, g. 10.00. Warsztaty poświęcone kulturze
koreańskiej. Prosimy o przygotowanie niewielkiej, zdrowej przekąski.
ü 13.04 (piątek) - Sensoplastykomania – czyli plastyka z użyciem wszystkich
zmysłów! Zajęcia rozpoczną się o godzinie 10:00.
ü 16.04 (poniedziałek) - Warsztat „Turecki bazar” – Warsztaty z cyklu „Poznajemy
świat”. Przedszkolaki będą miały okazję poczuć atmosferę Wielkiego Bazaru w
Istambule, „kupując” jedwab, dywany, tureckie obrazy i instrumenty (bouzake,
baglama), nauczyć się podstaw negocjacji z pomocą plastikowych tureckich lir. A

także napić się tureckiej herbaty – maramii oraz obejrzeć i dotknąć prawdziwych
kokonów jedwabników i dowiedzieć się, czym był Jedwabny Szlak.
ü 17.04 (wtorek) - Lekcja na 4 łapy – Godz. 11:00 - Sowy, 11.30 Jeże, 12.00
Pszczoły, 12.30 Biedronki
ü 19.04 (czwartek) - Mały ogrodnik – W ramach tych zajęć przedszkolaki wraz z
Ciocią Magdą zasadzą własne rośliny oraz dowiedzą się, jak je potem
pielęgnować.
ü 23.04 (poniedziałek) – Międzynarodowy Dzień Ziemi – Z okazji święta Ziemi
będziemy sprzątać okolice przedszkola.
ü 24.04 (wtorek) – Wycieczka grupy Jeży do Stacji Muzeum - ul. Towarowa 3,
godz. 10:30. Warsztaty pt. "Stoi na stacji" oparte na tekście wiersza Juliana
Tuwima. Prosimy o przygotowanie niewielkiej, zdrowej przekąski.
ü 25.04 (środa) - Artterapia - Na zajęciach dzieci poprzez spontaniczną twórczość,
wykorzystując różne środki artystyczne będą mogły wyrazić siebie, swoje emocje,
rozwijać zdolności.
ü 27.04 (piątek) - Bajkoterapia – W czasie tych zajęć przedszkolaki wraz z Ciocią
przeniosą się w świat bajek, by pomóc ich bohaterom rozwiązać problemy, które
same znają z dnia codziennego.

KONKURS PLASTYCZNY!

„Jak mogę dbać o planetę Ziemię?”, czyli co mogę zrobić, by otaczało mnie czyste,
zdrowe środowisko? W tym miesiącu również prosimy o przestrzenne prace – mogą być
wykonane z rozmaitych materiałów – im bardziej oryginalne, tym lepiej!
Powodzenia! J

