Czerwiec
03.06.2019r. (poniedziałek) - Dogoterapia dla grup starszych: godz. 10:00 Misie, 10:30 Lewki,
11:00 Żyrafy.
04.06.2019r. (wtorek) – Świętujemy dzień dziecka w grupach żłobkowych (Słonie i Pantery).
Wesołe zabawy, atrakcje i animacje odbędą się w ogrodzie przedszkolnym. Początek o godz.
10:00.
04.06.2019r. (wtorek) – Świętujemy dzień dziecka na festiwalu filmowym "Kino w
trampkach". Grupy Lewków i Misiów obejrzą w kinie Kinoteka film "Lekarz potworów".
Wyjście z przedszkola o godz. 9:30, powrót ok. godz.13:00. Prosimy o przygotowanie dla
dziecka plecaczka z wodą i przekąską.

05.06.2019r. (środa) – Świętujemy dzień dziecka na festiwalu filmowym "Kino w trampkach".
Grupy Żyraf i Zeber obejrzą w kinie Luna film "Głodny wilczek". Wyjście z przedszkola o
godz. 9:00, powrót ok. godz.12:30. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby dziecko zjadło śniadanie w
przedszkolu, bardzo prosimy o przyprowadzenie go odpowiednio wcześniej. Prosimy o
przygotowanie dla dziecka plecaczka z wodą i przekąską.
07.06.2019r. (piątek) – Wycieczka grupy Misiów do pracowni artystycznej Kaliente. Wyjście z
przedszkola o godz. 9:30.
10.06.2019r. (poniedziałek) - Dogoterapia dla grup młodszych: godz. 9:30 Słoniki i Pantery,
10:00 Zebry.
11.06.2019r. (wtorek) – Zakończenie roku szkolnego dla gr. Żyraf i Zeber. Zapraszamy
wszystkich Rodziców na godz. 16:30 do ogrodu
przedszkolnego.
12.06.2019r. (środa) – Pożegnanie dzieci z gr.
Lewków. Zapraszamy wszystkich Rodziców na
godz. 16:00 do sali na piętrze.
12.06.2019r. (środa) – Zakończenie roku
szkolnego dla gr. Lewków i Misiów. Zapraszamy wszystkich Rodziców na godz. 16:30 do
ogrodu przedszkolnego.
13.06.2019r. (czwartek) – Spotkanie z
alpakami w ogrodzie przedszkolnym.

Początek o godz. 10:00. Tego dnia, będziemy gościć w naszym ogrodzie rówieśników z
Przedszkola Bałabajka przy ul. Akermańskiej Basen odbędzie się bez zmian a dzieci na
niego jadące po powrocie wezmą udział w spotkaniu.
13.06.2019r. (czwartek) – Występ taneczny dzieci.
Zapraszamy wyłącznie rodziców dzieci
uczęszczających na zajęcia prowadzone przez
p. Katarzynę Żurawską. Godz. 16:30 – Pantery i
Zebry, 17:00 Żyrafy, Misie, Lewki.
17.06.2019r (poniedziałek) - Zakończenie roku
szkolnego dla gr. Panter i Słoni. Zapraszamy wszystkich Rodziców na godz. 16:30 do ogrodu
przedszkolnego.
17.06.2019r. (poniedziałek) – Wycieczka grupy Zeber do Biblioteki Wilanowskiej. Drugie
spotkanie z „Naszymi małymi przyjaciółmi”, czyli małymi zwierzątkami. Wyjście z
przedszkola o godz. 9:15, powrót ok.12:00. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby dziecko zjadło
śniadanie w przedszkolu, bardzo prosimy o przyprowadzenie go odpowiednio wcześniej.
20.06.2019r. (czwartek) – Przedszkole nieczynne.
24.06.2019r. (poniedziałek) – Wycieczka grupy Misiów do Biblioteki Wilanowskiej. Spotkanie
z twórczością Jana Matejki. Wyjście z przedszkola o godz. 9:30, powrót ok.12:00. Jeżeli życzą
sobie Państwo, aby dziecko zjadło śniadanie w przedszkolu, bardzo prosimy o
przyprowadzenie go odpowiednio wcześniej.

25.06.2019r. (wtorek) – Mini Disco – Zabawa muzyczno–taneczna dla wszystkich grup
przedszkolnych. Jest to nagroda, jaką otrzymały dzieci z kółka teatralnego za zdobycie
wyróżnienia w Fesiwalu Magicznej Konwalii. Początek o godz. 10:00.

Konkurs plastyczny:

„Mój wymarzony plac zabaw”

