
 MAJ W „STREFIE MALUCHA” 

 02.05.2022r. Dyżur w przedszkolu i żłobku  

03.05.2022r. Święto Konstytucji 3 Maja – placówka jest zamknięta 

04. 05.2022r. Dzień Strażaka / w tym miesiącu na pewno odwiedzi nas „prawdziwy” 

STRAŻAK , jednakże konkretnej daty nie możemy Państwu podać ze względu na 

ruchomy grafik pracy Pana Krzysztofa /. 

09.05.2022r. ZDJĘCIA DO TABLO ( GRUPA „BRATKI”) 

                          ZDJĘCIA W PLENRZE ( POZOSTAŁE GRUPY ) 

Zdjęcia będzie wykonywał Pan Jarosław Stępień . 

Zdjęcia do TABLO opłaca przedszkole. 

Zakup zdjęć jest nieobowiązkowy .   

Tak jak w zeszłym roku Rodzice będą mogli obejrzeć , zamówić i opłacić zdjęcia na 

stronie internetowej po podaniu odpowiedniego hasła , a następnie odebrać u 

nauczycielek w grupach.  

12.05.2022r. „MAGICZNY POKAZ” 

 W tym dniu nasze przedszkole odwiedzi magik Maciej , który zaprezentuje wyjątkowy, 

magiczny  pokaz dla wszystkich dzieci. 

18.05.2022 r. /środa/ spotkania indywidualne z panią psycholog  
                                    Anną Kowalczyk w godz. od 15.00 do 17.00.  
                           Zapisy u Dyrektora placówki lub nauczycielek w grupach. 
 
                 
 
26.05.2022r.               WYJAZD AUTOKAREM DO PLECIUGI 
                                 na przedstawienie pt. „Dzikie Łabędzie ”  
                                         / dotyczy dwóch starszych grup przedszkolnych „Bratki”i  
                                            „Słoneczniki” / 
 
                                         Prosimy o odświętny ubiór dzieci . 
 

W TYM DNIU DZIECI PRZYPROWADZAMY DO PRZEDSZKOLA 
NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 8.00. 

 
 
 
 

 



                  WYSTĘPY Z OKAZJI „DNIA MAMY I TATY” 

 

/małymi kroczkami powracamy do „normalności”…/ 

Szanowni Państwo w grupach przedszkolnych uroczystości odbędą się na żywo, 

z tym ,że na występy zapraszamy TYLKO PO JEDNYM RODZICU od dziecka  

Z góry dziękujemy za  zrozumienie i dostosowanie się do naszej prośby. 

 

• GRUPA „STOKROTKI” 16.05./ poniedziałek /  godz. 16.00 

• GRUPA „SŁONECZNIKI” 23.05. / poniedziałek / godz. 16.00 

• GRUPA ŻŁOBKOWA „MACZKI” 23.05 / poniedziałek / w godzinach 

dopołudniowych - występy on-line 

 

 

KONCERT MŁODYCH TALENTÓW pod hasłem: 

 

„MY USŁYSZYMY CO DZIECKU W DUSZY GRA…” 

 

Szanowni Rodzice , 

serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci ,  uczęszczających na zajęcia z nauki 

gry na pianinie na wyjątkowy koncert , 

który odbędzie się w dniu 30.05.2022 o godzinie 16.00/ poniedziałek/ 

Koncert przygotowała i poprowadzi dla Państwa 

Pani Maria Kiełbasińska-Urbaniak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


