MARZEC
W HELIANTUSIE
Przyjście wiosny
Naplotkowała sosna,
że już zbliża się wiosna
Kret skrzywił się ponuro:
przyjedzie pewno furą...
jeż się najeżył srodze
Raczej na hulajnodze.
Wąż sykną
- ja nie wierzę,
przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął:
Wiem coś o tym,
przyleci samolotem.
Skąd znowu
- rzekła sroka
ja jej nie spuszczam z oka
i w zeszłym roku w maju
widziałam ja w tramwaju.
Nieprawda wiosna zwykle
przyjeżdża motocyklem.
A ja wam to dowiodę
że właśnie samochodem.
Nieprawda bo w karecie!
W karecie, co pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
że płynie właśnie łódką!
A wiosna przyszła pieszo
Już kwiaty z nią się śpieszą,
już trawy przed nią rosną i szumią
Witaj wiosno.

DRODZY RODZICE!
DROGIE DZIECI!
W tym miesiącu czekamy na wiosnę. Wypatrywać będziemy jej oznak w ogrodzie i za
oknem. Czy Wiosna na pewno przyjdzie i zostanie z nami na długo …
Zanim na dobre zrobi się ciepło i kolorowo na zewnątrz, spróbujemy przywołać tę
porę roku do naszego przedszkola. A co jeszcze czeka nas w marcu?

Zapraszamy na zajęcia otwarte dla
rodziców w tygodniu od 2016-0307 do 2016-03-09 oraz pod koniec
miesiąca. Zajęcia te dają możliwość
obserwacji dziecka, jego zachowań,
współpracy w grupie rówieśniczej. To
również szansa dla rodziców na
spędzenie czasu ze swoją pociechą,
współtowarzyszenie w pracy i
obserwacja tego jak nasi podopiecznych radzą sobie w środowisku przedszkolnym.
Harmonogram zajęć z języka angielskiego oraz rytmiki znajdą Państwo na tablicy
głównej w drugiej połowie miesiąca.
W kolejnym tygodniu spotykać się będziemy na warsztatach wielkanocnych.
Zapraszamy do wspólnej zabawy przy dekorowaniu jajek i tworzeniu ozdób
świątecznych.
2016-03-14 warsztaty dla grup 1,2,3 o godzinie 15.30
2016-03-15 warsztaty dla grup 4,5 o godzinie 15.30.
Liczymy na Państwa pomysły i zaangażowanie twórcze.
2016-03-16 odwiedzi nasze przedszkole kapela góralska prosto z naszych pięknych
południowych krańców Polski. Zespół zagra koncert świąteczny i wprowadzi nas
w klimat oczekiwania na radosne święta wielkanocne.
2016-03-21 na ten dzień
zaplanowaliśmy uroczyste
śniadanie wielkanocne. Podczas
wspólnego posiłku opowiemy
dzieciom o tradycji świąt.
Porozmawiamy o tym, co się znajdzie
w koszyczku oraz o zwyczajach
związanych z Wielkanocą.

Prosimy o przyprowadzenie dzieci tuż przed śniadaniem oraz o przygotowanie na ten
dzień odświętnego stroju.
Tego samego dnia będziemy wypatrywać wiosny! Czy przyjedzie do nas na
rowerze? Może samochodem lub na hulajnodze? Nie ważne jak. Ważne żeby już się
zjawiła i swoim ciepłem obdarowała wszystkich dookoła. Wychodząc jej naprzeciw,
będziemy sadzić kwiaty i tworzyć kąciki przyrody, tak aby wiosna rozgościła się u
nas na dłużej…
W ostatnich dniach marca przygotowywać się będziemy do podsumowania kolejnego
etapu „Heliantus TV” pt. „Kids Fashion”. Jakie filmiki powstaną z tej okazji? Na
pewno radosne i kolorowe,
ponieważ będziemy sami
projektować i tworzyć
stroje do czekającego nas
na początku kwietnia
pokazu mody.

Z wyrazami szacunku,
zespół Przedszkola
Heliantus.

