Kalendarium
Luty

7
lutego
piatek

Tego dnia nasze przedszkole odwiedzi Teatr KUFFER z wesołym przedstawieniem
pt.: Co w brzuchu piszczy czyli... ratunku Dzidziuś!!!
Co zrobić kiedy w domu pojawia się nowy dzidziuś? I tym bardziej, jak sobie
radzić,kiedy okazuje się, że jest to młodszy brat!
Historia dla małych i dużych, w której występuje złośliwy kocur i myszka, która ratuje
Kubusia z opresji, kominiarz i pomocnik kominiarza. I oczywiście jest dzidziuś, który
sprawia, że rodzice nie mogą nadążyć z wymianą pieluch, a starszy brat czuje się
samotny i opuszczony. Mądrze, ale śmiesznie, kabaretowo ale z morałem.
Zapraszamy!
Przedstawienie dla wszystkich grup odbędzie się
na sali gimnastycznej o godz. 9.30

10

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

lutego
poniedziałek

11
lutego
wtorek

Warsztaty Przyrodnicze pt.: Kolorowy świat papug!
Papużki - kolorowe i nierozłączki, papużki gadatliwe i papugujące, małe i duże... .
Na lutowych warsztatach poznamy wszystkie tajemnice tych egzotycznych ptaków.
Zdradzi je nam oczywiście nasz fantastyczny Pan Roman, a asystować mu będą papuga
żako, papużka falista oraz sympatyczna papużka nimfa.
Zapraszamy!
10.00
10.30
11.00
11.30
12.15
12.45

Żabki i Motylki
Delfinki i Promyczki
Gwiazdeczki
Elfy i Pszczczółki
Tygryski i Muminki
Misie i Biedronki

Luty
Poczta WALENTYNkowa
14
lutego
piatek

17
lutego

Drogie Przedszkolaki, Drodzy Rodzice!
Z okazji Walentynkowego święta zachęcamy Was do zrobienia kartki walentynkowej
dla swojej/swojego Walentynki/Walentego w przedszkolu.
Kartki zbieramy od 6 do 13 lutego, do pudełka, które będzie stało przy sekretariacie.
Ważne !!! - aby walentynka była podpisana imieniem osoby (nazwa grupy),
do której jest kierowana.
W piątek 14 lutego rozdamy wszystkie “całuśne” Walentynki!
Zapraszamy serdecznie do zabawy!

W naszym przedszkolu będziemy świętować
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOTA

poniedziałek

18
lutego
wtorek

26
lutego
sroda

Kolejne bajkowe spotkanie z cyklu MAGIA ZAKLĘTA W LITERACH
Zapraszamy na spotkanie z Panią Iloną, podczas którego Pani Ilona będzie czytać wybraną
literaturę dziecięcą, a na podstawie przeczytanej bajkowej treści realizować zabawy ruchowotaneczne.
ZAPRASZAMY!
9.00 Elfy
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30

Delfinki i Promyczki
Motylki i Żabki
Gwiazdeczki i Pszczółki
Misie i Biedronki
Tygryski i Muminki

W naszym przedszkolu świętować będziemy
DZIEŃ DINOZAURA:)

