KWIECIEŃ W „STREFIE MALUCHA”
01.04.2021r.

PRIMA APRILIS / zabawy w grupach /

Wiecie , co było pierwszego kwietnia?
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb ,
W niebie fruwała krowa stuletnia, a na topoli świergotał karp.
Żyrafa miała króciutką szyję ,
Lwią grzywą groźnie potrząsał paw ,
Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje !”,
A zając przebył ocean wpław.
Tygrys przed myszą uciekał z trwogi ,
Wieloryb słonia ciągnął za czub,
Kotu wyrosły jelenie rogi ,
A baranowi – bociani dziób.
Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach ,
Krokodyl stłukł się i krzyknął : „Brzdęk!”
„Prima aprilis !”- woła foka,
A hipopotam ze śmiechu pękł!
Jan Brzechwa
W tym dniu będą wykonywane wszystkim dzieciom zdjęcia w scenerii świąteczno –
wiosennej .
PROSIMY O ODŚWIĘTNY UBIÓR DZIECI !

04.04.2021r.

DZIEŃ MARCHEWKI
( działania i zabawy prowadzone w poszczególnych grupach )
UBIERAMY SIĘ W KOLORZE POMARAŃCZOWYM !!!

07.04.2022r. w tym dniu obchodzimy „DZIEŃ SPORTU”
Zabawy sportowe prowadzone dla wszystkich dzieci na boisku szkolnym
Pod hasłem „ Przedszkoliada w Strefie Malucha”
UBIERAMY SIĘ NA SPORTOWO np. dresy, leginsy i wygodne bluzy !!!

WIELKANOCNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
termin: od 12.04. do 15.04

13.03.2022 r. /wtorek/ spotkania indywidualne z panią psycholog
Anną Kowalczyk w godz. od 15.00 do 17.00.
Zapisy u Dyrektora placówki lub nauczycielek w grupach.
18.04.2022r.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY W TYM DNIU PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE

22.04.2022r. Koncert muzyczny w wykonaniu muzyków „PRO-MUSICA”
pt. „ Morskie opowieści”
/ zapoznanie dzieci z wyglądem i brzmieniem : gitary klasycznej, gitary elektrycznej
oraz chimsów./
22.04.2022r.

DZIEŃ ZIEMI

/ działania w grupach wynikające z harmonogramu pracy placówki /
23.04.2022r. z okazji ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI
dzieci z grup przedszkolnych wezmą udział w warsztatach czytelniczych, które odbędą
się w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w Szczecinie przy ul. Barnima:
25.04.2022r.

26.04.2022r.

- godz. 12.00 – grupa STOKROTKI
- godz.12.30 – grupa SŁONECZNIKI
28.04.2022r.

- godz.12.00 – grupa BRATKI

WYJAZD AUTOKAREM DO PLECIUGI
na przedstawienie pt. „Tygrysek i kapitan Morgan”
/ dotyczy grup przedszkolnych /.
Prosimy o odświętny ubiór dzieci .
W TYM DNIU DZIECI PRZYPROWADZAMY DO PRZEDSZKOLA
NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 8.00.

