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Warsztaty Przyrodnicze pt.: ZWIERZĘTA Z CZTERECH STRON ŚWIATA
Na pierwszych w tym roku przedszkolnym warsztatach wyjedziemy w podróż
3
dookoła świata. Podczas tej niesamowitej wyprawy odwiedzimy wszystkie
i poznamy mieszkańców odległych krain. A zatem wyruszamy
wrzesnia wkontynenty
podróż: ze ślimakiem do Afryki, z żółwiem do Ameryki Północnej, świnką
wtorek
morską do Ameryki Południowej, papużką falistą do Australii, a do Azji
z myszką japońską. Po Europie oprowadzi nas królik.
9.30 Delfinki i Promyczki
10.15 Pszczółki i Gwiazdeczki
11.00 Żabki i Motylki
11.30 Tygryski i Muminki
12.15 Elfy
13.00 Misie i Biedronki
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W naszym przedszkolu będziemy obchodzić
ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Wrzesień 2019
Bajkowe spotkania edukacyjne pt.: MAGIA ZAKLĘTA W LITERACH
To nowy, comiesięczny cykl spotkań edukacyjnych dla naszych przedszkolaków.
Wspaniała nauka poprzedzona znakomitą zabawą.
17 Podczas każdego spotkania Pani Ilona będzie czytać wybraną literaturę
dziecięcą, a na podstawie przeczytanej bajkowej treści realizować zabawy
wrzesnia ruchowo-taneczne.
wtorek
Głównym celem bajkowych spotkań jest propagowanie idei głośnego czytania
dzieciom.
9.00 Elfy
ZAPRASZAMY!
9.30 Delfinki i Promyczki
10.00
10.30
11.00
11.30

20
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Motylki i Żabki
Gwiazdeczki i Pszczółki
Misie i Biedronki
Tygryski i Muminki

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Tego dnia, dla naszych nowych przedszkolaków, odbędzie się
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

piatek
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Tego dnia będziemy świętować
DZIEŃ SPADAJĄCEGO LIŚCIA

poniedziałek
Przedstawienie TEATRU KUFFER pt.: ZAJĄC WIERCIPIĘTA
Zapraszamy nasze przedszkolaki na ekologiczną bajkę o zabawnych
perypetiach leśnych zwierząt.
Tytułowy bohater Zając Wiercipięta mieszka w lesie i tam spotyka go wiele
24 zaskakujących przygód. Jest sowa, która uczy w leśnej szkole, motyl
chwalipięta, który pożycza Wiercipięcie swoje skrzydła, kaczor, który uczy
wrzesnia wszystkich gimnastyki i oczywiście przebiegły wilk, któremu nigdy nie udaje się
wtorek
złapać zająca.
Ciepło, kabaretowo, a przede wszystkim, jak zawsze zabawnie
Przedstawienie dla wszystkich grup odbędzie się na sali
gimnastycznej o godz. 11.00.
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W tym dniu, o godz. 9.00 nasze Żabki, Motylki, Muminki, Promyczki,
Tygryski, Promyczki oraz Delfinki wyruszą na wycieczkę do Warszawskiego
ZOO.
Przedszkolaki spacerując po ogrodzie zoologicznym odwiedzą
najsympatyczniejsze zwierzaki w mieście.
Dzieci będą spacerować ok. 2 godziny, więc wracamy do przedszkola
na późniejszy obiad.
Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieciom małej przekąski i czegoś
do picia.

W naszym przedszkolu będziemy obchodzić
MIEDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

czwartek
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W tym dniu, o godz. 9.00 nasze Misie, Biedronki, Pszczółki, Elfy
oraz Gwiazdeczki wyruszą na wycieczkę do Warszawskiego ZOO.
Przedszkolaki spacerując po ogrodzie zoologicznym odwiedzą
najsympatyczniejsze zwierzaki w mieście.
Dzieci będą spacerować ok. 2 godziny, więc wracamy do przedszkola
na późniejszy obiad.
Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieciom małej przekąski i czegoś
do picia.

