01.04.2019. (poniedziałek) – Dzień „NA OPAK” – zachęcamy wszystkie dzieci oraz ciocie do
założenia ubrania na lewą stronę, tył na przód, śmiesznego nakrycia głowy, pożyczenia
elementu garderoby od rodzica lub rodzeństwa. Wszystkie ciuchy dozwolone
02.04.2019r. (wtorek) – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – tego dnia dzieci przyjrzą
się biblioteczkom w swoich salach i uporządkują książki. Jeżeli mają Państwo książki, które
znudziły się Waszym dzieciom, są w dobrym stanie i mogłyby cieszyć inne maluchy, można
je tego dnia oddać naszym przedszkolakom i podarować literaturze nowe życie.
03.03.2019r. (środa) – The World Travel – w ramach zajęć z języka angielskiego, Ciocia
Poonam zabierze dzieciaki w podróż do Azji
05.04.2019r. (piątek) – Międzyprzedszkolny Festiwal Teatralny „Magiczna konwalia” – dzieci
z kółka teatralnego wystawią swój spektakl w Centrum Kultury Wilanów. Trzymamy kciuki
za małych aktorów i ich reżyserkę – Ciocię Monię!

08.04.2019r. (poniedziałek) – Dogoterapia dla grup starszych, godz. 9:30 Żyrafy, 10:00 Misie,
10:30 Lewki
11.04.2019r. (czwartek) - Wycieczka grupy Zeber do Biblioteki Wilanowskiej na drugie
spotkanie z cyklu „Dlaczego warto czytać?”. Wyjście z przedszkola o godz. 9:00, powrót
ok.12:00. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby dziecko zjadło śniadanie w przedszkolu, bardzo
prosimy o przyprowadzenie go odpowiednio wcześniej.

11.04.2019r. (czwartek) – Warsztaty Wielkanocne dla
dzieci i rodziców z grup Zeber i Żyraf, zapraszamy na
godz. 16:00
12.04.2019r. (piątek) – Światowy Dzień Czekolady – we wszystkich grupach przedszkolnych
będzie pysznie i twórczo
12.04.2019r. (piątek) – Sensoplastyka dla grup żłobkowych (Słoników i Panter), początek
godz.10:00
15.04.2019r. (poniedziałek) - „Lekcja przyrody na żywo” dla wszystkich grup przedszkolnych
oraz żłobkowych. Tym razem nasze przedszkole odwiedzą przyrodnicy z niezwykłymi
gadami. Początek spotkania o godz. 9:30.

15.04.2019r. (poniedziałek) - Warsztaty Wielkanocne
dla dzieci i rodziców z grup Misiów i Lewków,
zapraszamy na godz. 16:00
17.04.2019r. (środa) – Kurs pierwszej pomocy dla wszystkich dzieci z grup przedszkolnych.
Teoria oraz warsztaty dostosowane do wieku i możliwości. Jak reagować? Jakie kroki można
podjąć, aby uratować zdrowie a nawet życie drugiej osoby? Numery alarmowe i wiele innych
przydatnych informacji przekaże naszym maluszkom ratownik medyczny.

18.04.2019r. (czwartek) - Warsztaty Wielkanocne dla
dzieci i rodziców z grup Słoników i Panter, zapraszamy
na godz. 16:00
19.04.2019r. (piątek) – Atrterapia z Ciocią Magdą dla wszystkich grup przedszkolnych w
ramach zajęć edukacyjnych.
22.04.2019r. (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny – przedszkole nieczynne
24.04.2019r. (środa) – Międzynarodowy Dzień Ziemi – grupy Słoników, Panter, Zeber oraz
Lewków, spędzą przedpołudnie w przedszkolnym ogrodzie, gdzie Ciocia Gosia przygotuje im
szereg zabaw i atrakcji związanych z naszą planetą i dbaniem o nią. Grupy Żyraf i Misiów
wybiorą się na wycieczkę do Lasu Kabackiego, gdzie będą mogły obcować z przyrodą i cieszyć
się jej bliskością. Nie zabraknie również czasu na swobodne zabawy na placu zabaw w

Powsińskim Parku Kultury Prosimy o przygotowanie dla dzieci plecaczka z wodą oraz
przekąską.
26.04.2019r. (piątek) – „Z magią na wesoło” – spektakl teatralny dla wszystkich grup
żłobkowych i przedszkolnych, godz. 10:00
29.04.2019. (poniedziałek) – Wycieczka grupy Misiów do pracowni artystycznej Kaliente.
Wyjście z przedszkola o godz. 9:30

Konkurs plastyczny:

„Moja planeta Ziemia”

