v 2.04

(poniedziałek)

–

Poniedziałek

Wielkanocny

-

przedszkole nieczynne
v 3.04 (wtorek) – wycieczka do Stacji Muzeum (Towarowa 3) - Lewki i
Kangury. Temat zajęć : „Od parowozu do pendolino”: Co to jest kolej i z
czego się składa? Czym różni się parowóz od lokomotywy spalinowej i
elektrowozu? Skąd parowóz bierze wodę, a pendolino prąd? Na te i inne
pytania poszukamy wspólnie
odpowiedzi podczas lekcji.
Wyjście z przedszkola o 9.30.
v 3.04 (wtorek) - Niebieski Dzień,
czyli Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. Zachęcamy, by tego dnia
dzieci ubrane były na niebiesko.
v 5.04 (czwartek) – Ceramika –
zajęcia

rozwijające

sprawność

manualną dzieci, oraz wyobraźnię, twórczość i kreatywność
v 9.04 (poniedziałek) – Wizyta Pszczelarza - w ramach cyklu
o ciekawych zawodach, nasze przedszkole odwiedzi
pszczelarz i poprowadzi warsztaty pt. "My robimy
pyszny miód" – Rozpoczęcie zajęć o godz. 10:00.
v 12.04 (czwartek) – Sensoplastyka

czyli połączenie

doznań dotykowych ze wzrokowymi, zapachowymi, słuchowymi i
smakowymi. Z tych wszystkich stymulujących zmysły składników w
czasie zabawy powstają prawdziwe arcydzieła.
v 16.04 (poniedziałek) – zajęcia cykliczne – Mali czytelnicy Malowanie palcami, historia z cieni, paluszkowa olimpiada, podróż z
zamkniętymi oczami, czarowanie dotykiem i rysowanie w książce,
czyli moc zabawy z książkami Harve Tullet'a

v

19.04 (czwartek) – Plastyczne warsztaty wiosenne – gr. Żyrafy i

Tygrysy. Serdecznie zapraszamy rodziców na warsztaty, podczas
których wspólnie z dziećmi przygotujemy wiosenne ozdoby. Jest to
doskonała okazja, by twórczo spędzić czas z Państwa pociechami J
Rozpoczęcie o godz. : 16.00.
v

20.04 (piątek) - Warsztaty "Poznaję świat" - "Turecki bazar" –

Lewki i Kangury, godz. 13:00. Na warsztatach dzieci będą mieć okazję
m.in: poczuć atmosferę Wielkiego Bazaru w Istambule, „kupując”
jedwab, dywany, tureckie obrazy i instrumenty (bouzake, baglama),
napić się tureckiej herbaty – maramii, poznać ciekawe miejsca w Turcji.
v 24.04 (wtorek) – Dogoterapia - zajęcia z naszymi kochanymi pieskami –
Bronką i Jadźką. Grupy młodsze od godz. 9.00, grupy starsze godz. 14.00
v 24.04.2018r. (wtorek) - Misie - Wycieczka do Stacji Muzeum na lekcję:
„Stoi na stacji lokomotywa”. Lekcja oparta jest na tekście wiersza Juliana
Tuwima „Lokomotywa”. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym różnią
się między sobą wagony oraz jak działa parowóz. Wyjście o godz. 9.30

v 27.04.2018r. (piątek) – wycieczka do Biblioteki Wilanowskiej –Żyrafy i
Tygrysy. Tuż przed majowymi świętami, pragniemy przybliżyć naszym
maluchom symbole narodowe. W przystępny sposób opowiemy ich
historię i wykonamy pracę plastyczną w pięknej scenerii Wilanowskiej
Biblioteki. Na koniec dzieci wybiorą książki i audiobook, które
wypożyczą i zabiorą ze sobą do przedszkola. Wyjście o 9.30.

Konkurs plastyczny
„Wiosenne kwiaty”

