KWIECIEŃ
W HELIANTUSIE
Ja po prostu niestety MAM TALENT!
Śpiewać każdy może,
trochę lepiej, lub trochę gorzej,
ale nie oto chodzi,
jak co komu wychodzi.
Czasami człowiek musi,
inaczej się udusi,
ooo!
Lubię piosenki, różne inne dźwięki
szczególnie jak mnie co wzruszy
rzuca mnie się na uszy.
Teraz będę już szczery
wybrałem drogę kariery,
kariery na estradzie,
na pewno sobie poradzę.
Stoję przy mikrofonie,
niech mnie który przegoni,
różne sceny, brygady,
już nie dadzą mi rady
bo ja się wcale nie chwalę
ja po prostu niestety mam talent.

DRODZY RODZICE!
DROGIE DZIECI!
Rozpoczynamy nasz ulubiony program artystyczny Mam Talent, w tym roku
zatytułowany „Heliantusowy Music – Box”! Cały kwiecień poświęcimy na muzyczne
podróże z dźwiękami różnych stylów muzycznych. Będziemy próbować swoich sił w
piosence, tańcu a nawet w krótkich scenkach teatralnych wcielając się w postaci z
epok i filmów, w których panowała wybrana melodia.
Zgłębimy tajniki teledysków, wcielimy się w role scenografów, dźwiękowców
i reżyserów. Wszystko po to, aby pod koniec miesiąca zaprezentować się szerokiej
publiczności.

Każda grupa wybrała swój temat muzyczny, związany z minionym czasem lub
filmem. Czym nas zaskoczą mali artyści?
Grupa 1 Dzielne Pszczółki –
zapowiadają wiele niespodzianek w
miesiącu kwietniu. A wszystko za
sprawą magicznej podróży w czasie.
Przeniosą się bowiem na Dziki Zachód,
gdzie w atmosferze westernu będą
przeżywać masę niezwykłych przygód.
Wśród radosnych dźwięków muzyki
country, spontanicznych tańców czy
scen odgrywanych rodem ze znanej
wszystkim bajki „Lucky Luke”. Z pewnością będzie to piękny i twórczy czas wśród
kaktusów i gorącego pustynnego piasku.
Grupa 2 Żabki – w ramach projektu Mam Talent przeniosą się w lata 70 – te. W
rytm muzyki dyskotekowej bawić się będziemy przy utworach Bee Gees, Boney M czy
Abby. Czekają nas niezapomniane zabawy, podczas których uczyć się będziemy
układów tanecznych, oraz utworów z minionych lat. Ciekawi jesteśmy czy rodzice
naszych przedszkolaków chodzili na dyskoteki i czy mają swoje ulubione utwory przy
których najchętniej się bawili. Zapraszamy do wspomnień razem z nami!
Grupa 3 Żółwiki – sięgną do muzyki z filmu „The
Blues Brothers”. Będzie to okazja do poznania
muzyki nie często słuchanej przez dzieci, dla
niektórych całkiem obcej, ale na pewno pięknej i
niezwykłej. Będzie to również zachęta do poznania
największych gwiazd muzyki soul i rhytm’n blues lub
gospel i posłuchania takich wykonawców jak
Jamesa Browna czy Arethy Franklin.

Nasze Żółwiki zaprezentują swoją wersję
znanych utworów. Na ich wykonanie nie
możemy się już doczekać.
Grupa 4 Złote Rybki - zaprezentują
się w utworach jednego z największych
zespołów muzyki rokowej lat 60.
Wzorować się będą na legendarnym The
Beatles.
Nie zabraknie szalonych dźwięków rock
‘n’rolla i niezwykłej zabawy.
Czy nasz heliantusowy zespół zdobędzie serca publiczności oraz osiągnie sukces na
miarę chłopaków z Liverpoolu? Może wśród naszych przedszkolaków znajdzie się
drugi Jon Lennon czy Paul McCartney?
Grupa 5 Słoniki – w ramach muzycznego projektu dzieci wcielą się w postaci z
Musicalu „Grease”. Na podstawie kultowego filmu i z pomocą naszych Słoników
przeniesiemy się w szalone lata 50 – te. Zwariowane potańcówki, wielkie przyjaźnie,
energetyczna muzyka i mnóstwo tańca – tego na pewno doświadczymy podczas
muzycznej podróży w czasie. A wszystko po to, aby w ostatnim tygodniu kwietnia
zaprezentować się na naszej heliantusowej estradzie.
Program Mam Talent „Heliantusowy Music – Box” zakończymy Wielką Galą, podczas
której wszystkie dzieci zostaną
nagrodzone i wyróżnione. W tym
muzycznym czasie gościć będziemy
również uczniów SP Heliantus, którzy
zaprezentują nam swoje muzyczne
talenty.
Co jeszcze czeka nas w kwietniu?
Porozmawiamy o zdrowym odżywianiu
oraz przećwiczymy w praktyce jak żyć

zdrowo, kolorowo podczas zajęć w kuchni. Będziemy przygotowywać i
degustować różne smaczne potrawy.
2016-04-15 Odwiedzimy farmę „4 Pory Roku” i zaprosimy dzieci do
uczestnictwa w warsztatach wiosennych. Poznamy mieszkańców farmy i spędzimy
czas na różnych tematycznych zabawach.
2016-04-22 Obchodzić będziemy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji dzieci
wezmą udział w przedstawieniu
teatralnym pt. „Bajka się psuje gdy
przyroda choruje”. Tematem
spektaklu jest opowieść o tym, co się
stanie jak nie będziemy dbać o
nasza przyrodę, o otaczający nas
świat.
Zaprosimy również rodziców do
odwiedzania naszego kramu z
darami Ziemi. Od godziny 15.00
dzieci sprzedawać będą owoce i warzywa a za uzbierane pieniążki kupimy sadzonki
do przedszkolnego ogrodu. Nasi sprzedawcy będą również wynagrodzeni … Liczymy
więc na Państwa hojność.

Z wyrazami szacunku,
zespół Przedszkola Heliantus.

