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8
lutego

W bardzo pyszny sposób będziemy obchodzić w przedszkolu
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY.... mniam...

piatek

12
lutego
wtorek

W tym dniu zapraszamy nasze najmłodsze przedszkolaki - Muminki, Delfinki, Promyczki
oraz Tygryski - na zajęcia MISIOWY ODDZIAŁ RATUNKOWY.
Podczas zajęć dzieci będą miały okazję, poprzez zabawę, zobaczyć jak wygląda praca
w szpitalu. Pod czujnym okiem ratownika medycznego, przebranego za chirurga, dzieci
zbadają swoje pluszowe misie! Na czas zajęć każdy przedszkolak otrzyma walizeczkę
zawierającą fartuszek pielęgniarski, czapeczkę, maseczkę oraz niezbędny zabawkowy
sprzęt do zbadania swojego misia, m.in. stetoskop, strzykawkę, wziernik do nosa,
termometr i wiele innych! Po wykonaniu badań, dzieci wraz z instruktorem, poćwiczą
uciskanie klatki piersiowej, oczywiście swoich misiów.
Drodzy Rodzice,
prosimy aby tego dnia każde dziecko przyniosło do przedszkola misia, na którym
poćwiczą pierwszą pomoc!

10.00 Tygryski i Promyczki
11.00 Muminki i Delfinki

13
lutego
sroda

MAŁY RATOWNIK to zajęcia, na które zapraszamy nasze 4 -,5 - i 6 - latki.
Dzieci poprzez zabawę nauczą się jak wzywać pogotowie, poprowadzić pierwsze
czynności reanimacyjne, obejrzą profesjonalny sprzęt ratowniczy i spróbują
bandażować drobne rany “naklejki”. Zajęcia poprowadzi najprawdziwszy ratownik
medyczny, a do ćwiczeń posłuży nam świecący fantom Brayden.

9.30
10.15
11.00
11.45
12.30

Rybki i Smerfy
Gwiazdeczki i Pszczółki
Misie
Biedronki
Elfy

Luty
20
lutego
sroda

Warsztaty Przyrodnicze pt.: TROPEM PRZYRODY!
Na lutowych warsztatach zajmiemy się tropami i śladami zwierząt. Wraz z Panem
Romanem zastanowimy się jakie ślady swojej obecności zostawiają zwierzęta w lesie, na
łące, w ogrodzie, w przyrodzie...
Obejrzymy porzucone poroże, obgryzioną szyszkę i obskubaną gałąź czyli ślady działania
np. bobra lub zająca i zastanowimy się co jeszcze innego może być dowodem obecności
zwierząt?
Pan Roman pokaże nam również odciśnięte w piasku “stopy” różnych zwierząt.

9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.15
12.45

21

Rybki i Smerfy
Biedronki
Muminki i Delfinki
Promyczki i Tygryski
Gwiazdeczki i Pszczółki
Elfy
Misie

W naszym przedszkolu będziemy obchodzić
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

lutego
czwartek

26
lutego
wtorek

W naszym przedszkolu świętować będziemy
DZIEŃ DINOZAURA:)

