 3.04

(poniedziałek)

Kangury

i

Tygrysy

–

Wycieczka do biblioteki w Centrum Kultury
Wilanów. Druga lekcja biblioteczna z cyklu „ Z
biegiem Wisły”. Wyjście z przedszkola o 9.30.
 7.04 (piątek) – Światowy dzień zdrowia – razem z
dziećmi zastanowimy się, jak dbać o swoje zdrowie,
co ma na nie dobry, a co zły wpływ, zbudujemy
piramidę zdrowego żywienia i poćwiczymy na
świeżym powietrzu 
 10.04 (poniedziałek) – Dzień Ptaka – „Halo halo ? Tu ptasie radio w
brzozowym gaju…”, czyli co nieco o ptasim świecie 
 11.04 (wtorek) – rozpoczynamy Kiermasz Wielkanocny – dochód ze
sprzedaży prac dzieci przeznaczymy na pomoc czworonogom z fundacji
„Pod Psim Aniołem”.
 13.04 (czwartek) – zajęcia cykliczne: Mały Maratończyk – na zajęciach
dzieci dowiedzą się, skąd wzięła się tradycja biegania „królewskiego
dystansu”, jak wygląda strój biegacza i przygotowania do biegu. Jeżeli
pogoda dopisze, wybierzemy się w teren i potrenujemy 
 14.04 (piątek) Lewki,

Kangury, Tygrysy – Wycieczka do Centrum

Kultury Koreańskiej – wyjście z przedszkola o godz. 9:00. Na zajęciach
dzieci poznają bliżej kulturę Korei, wezmą udział w warsztatach z
kaligrafii, drzeworytu, oraz malowania masek
 17.04 (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
– przedszkole nieczynne.
 18.04 (wtorek) – zajęcia cykliczne – Artterapia – zajęcia rozwijające
zdolności plastyczne, na których dzieci uczą się wyrażania siebie poprzez
sztukę.
 21.04 (środa) – Wizyta fotografa – Pan fotograf wykona pamiątkowe
zdjęcia indywidualne i grupowe.

 24.04 (poniedziałek) – Dzień Ziemi – z okazji Światowego Dnia Ziemi na
zajęciach zastanowimy się, jak możemy wspólnie dbać o naszą planetę,
żeby móc jak najdłużej cieszyć się jej pięknem.
 24.04 (poniedziałek) DOGOTERAPIA godz. 15:00 – (gr. przedszkolne)
zajęcia z naszym ukochanym psem – Bronką
 25.04 (wtorek) – zajęcia cykliczne - Guzik z pętelką –
„Ramki z patyczków” – zajęcia rozwijające sprawność manualną, oraz
kreatywność dzieci
 27.04 (czwartek) – Dzień Tańca – na zajęciach dzieci poznają różne
rodzaje tańców z całego świata oraz nauczą się niektórych z nich
 28.04 (piątek) – Warsztaty w plenerze – „Miasto Przedszkolaka” – wraz
z grupą archeologów dzieci wybiorą się na spacer po okolicach
przedszkola, podczas którego będą odkrywały, czym się różni miasto od
wsi, dowiedzą się m.in. po powstały krawężniki i co oznaczają niektóre
znaki drogowe, oraz przeprowadzą prawdziwe badania terenowe.
 28.04 (wtorek) DOGOTERAPIA – (gr. młodsze) zajęcia z naszym
ukochanym psem – Bronką

UWAGA!!!

Konkurs plastyczny
„Pisanki”

