HARMONOGRAM WYDARZEŃ I ATRAKCJI
MARZEC 2019
✓ 05.03 (wtorek) - Koncert "Poznajemy instrumenty” - Podczas koncertów
dzieci dokładnie poznają budowę oraz historię instrumentów, towarzyszyć
temu będzie piękna muzyka klasyczna i dziecięca, integracja oraz radosna
zabawa. Godz. 11:15.
✓ 06.03 (środa) - Lekcja na 4 łapy z elementami dogoterapii - w ramach zajęć edukacyjnych.
✓ 08.03 (piątek) - wycieczka grupy Pszczół do pracowni artystycznej Kaliente – Przedszkolaki wezmą udział w warsztatach ceramicznych. Prosimy o
przygotowanie niewielkiej, zdrowej przekąski. Wyjście z przedszkola o godzinie 10:30.

✓ 08.03 (piątek) - Dzień Kobiet - Tego dnia przedszkolaki będą celebrować ten
dzień, okazują piękne uczucia wszystkim dookoła! :)
✓ 14.03 (czwartek) - Warsztaty „Podstawy programowania” – W czasie trwania tych zajęć dzieci odbędą kolejną fascynującą podróż w świat robotów!
☺ Prosimy o deklarację rodziców, które dzieci biorą udział w tych zajęciach –
zajęcia płatne. Godz. 14:00
✓ 18.03 (wtorek) - Wycieczka grupy Lisów do Biblioteki Wilanowskiej Przedszkolaki wezmą udział w pierwszym spotkaniu z cyklu „Dlaczego warto
czytać?” Godzina 11:00.
✓ 19.03 (wtorek) - Wycieczka grupy Pszczół do Polskiego Związku Niewidomych - Przedszkolaki wezmą udział w warsztatach pt. „Laboratorium Ciemności”. Dzieci dowiedzą się m.in. o tym jak rozpoznać osobę niewidomą, po
co jej biała laska, poznają pismo Braille’a oraz mapy dla niewidomych. Wyjście z przedszkola o godz. 10:00, powrót ok.13:00. Prosimy o przygotowanie
niewielkiej, zdrowej przekąski.
✓ 20.03 (środa) - I Dzień Wiosny - W tym dniu przedszkolaki zamienią się w
małych ogrodników :) Wspólnie z Ciocią Justynką i Magdą zasadzą kiełki, zioła i rośliny doniczkowe.
✓ 21.03 (czwartek) - Artterapia - Na zajęciach dzieci poprzez spontaniczną
twórczość, wykorzystując różne środki artystyczne będą mogły wyrazić siebie, swoje emocje, rozwijać zdolności.
✓ 25.03 (poniedziałek) - 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.
✓ 28.03 (wtorek) - wycieczka grupy Sów do Biblioteki Wilanowskiej - Przedszkolaki wezmą udział w drugiej już lekcji bibliotecznej z cyklu „Dlaczego
warto czytać?” Prosimy o przygotowanie niewielkiej, zdrowej przekąski.
Wyjście z przedszkola o godzinie 10:30.
✓ 28.03 (czwartek) - Warsztaty sensoryczne i nie tylko - czyli plastyka z użyciem wszystkich zmysłów! Rozpoczęcie zajęć o 15:00 dla chętnych.
✓ 29.03 (piątek) - Warsztaty malowania na płótnie dla wszystkich grup - W
ramach warsztatu przedszkolaki przygotują prezent dla mam. Rozpoczynamy
od 9:30.

KONKURS PLASTYCZNY!

Serdecznie zapraszamy wszystkie pociechy wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w
konkursie plastycznym „Wiosna, Ach to Ty!”.
Prosimy o wykonanie prac dowolną techniką, a co najważniejsze – w dowolnej formie! Jedyne, co może nas ograniczyć to wyobraźnia! Prace można składać do 29
marca. Na artystów czekają atrakcyjne nagrody! :)

