Harmonogram wydarzeń przedszkolnych na kwiecień 2017 r.

Warsztaty świąteczne z Rodzicami
Żółto-zielono, radośnie i z nutą refleksji, wiosennie i pachnąco – tak będzie na naszych tegorocznych
spotkaniach z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zapraszamy Państwa do wspólnego
aktywnego spędzenia czasu w następujących terminach:
 3 kwietnia (poniedziałek) godz. 16:00 – Raczki i Biedronki
 6 kwietnia (czwartek) godz. 16:00 Rekiny
 7 kwietnia (piątek) godz. 16:00 Delfiny
 10 kwietnia (poniedziałek) godz. 16:00 – Żyrafy
Kiermasz wielkanocny
10-14 kwietnia
Baranki, kurczaczki, koszyczki, palmy, zające – a wszystko to własnoręczne wycinane, lepione,
malowane, klejone i ozdabiane przez przedszkolaki. Prace przygotowane przed przedszkolaki
wystawione zostaną na Przedszkolnym Kiermaszu Wielkanocnym, dochód z ich sprzedaży
przeznaczymy na rzecz Fundacji Dzieci-Dzieciom.

Wielkanocna zbiórka książek dla pacjentów na dziecięcych oddziałach szpitalnychZaczytani.org.pl
10-14 kwietnia
Równolegle z kiermaszem wielkanocnym prowadzić będziemy akcję zbiórki książek dziecięcych.
Zebrane książki przekażemy na rzecz Fundacji Zaczytani.org, która zajmuje się stałym
dostarczaniem książek do placówek leczniczych w całej Polsce. Działając wspólnie z pewnością
wyczarujemy uśmiechy na twarzach małych pacjentów
Pomoc dla Kubusia
1-30 kwietnia
Rodzicom, którzy szukają pomysłu na zagospodarowanie 1% podatku proponujemy wsparcie
rehabilitacji i leczenia Kubusia, który jest synem naszego instruktora taekwando Pana Artura
Zduńczyka. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na profilu Fb Kubusia:
https://www.facebook.com/Jakub-Jarzy%C5%84ski-Zdu%C5%84czyk-189953634461674/
Słoneczne Eksperymenty
7 kwietnia godz. 15:00 Rekiny, godz. 15:30 Delfiny
Spotkania realizowane są przez rodziców naszych przedszkolaków dla grup 2 i 4, podczas warsztatów
będziemy się bawić zaczarowanymi butelkami.
Warsztaty logopedyczne – Języczkowe zabawy na łące- zabawy logorytmiczne o tematyce
Wielkanocnej, wiosennej.
7 kwietnia
2,5- latki - Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia prawidłowego toru oddychania.
Wprowadzenie do prawidłowej artykulacji głoski miękkiej na podstawie [ś].
3 latki - Usprawnienie funkcji językowych w zakresie budowy zdań, usprawnianie narządów
artykulacyjnych oraz ćwiczenia prawidłowego toru oddychania. Przypomnienie zasad prawidłowej

wymowy głosek szeregu ciszącego, na podstawie głoski [ś].
4 latki - Usprawnienie funkcji językowych w zakresie budowy zdań, usprawnianie narządów
artykulacyjnych oraz ćwiczenia prawidłowego toru oddychania. Zabawy z głoskami szeregu ciszącego
i syczącego na podstawie głosek [ś] i [s], mające na celu przypomnienie zasad ich prawidłowej
wymowy oraz różnicowanie.
5 latki - Usprawnienie funkcji językowych w zakresie budowy zdań, usprawnianie narządów
artykulacyjnych oraz ćwiczenia prawidłowego toru oddychania. Dodatkowo skupimy się na
poszukiwaniu w zabawach głosek szeregu syczącego: [s, z, c, dz].
6 latki- Usprawnienie funkcji językowych w zakresie budowy zdań, usprawnianie narządów
artykulacyjnych oraz ćwiczenia prawidłowego toru oddychania. Ćwiczenia różnicowania słuchowego
oraz artykulacyjnego głosek [l] oraz [r].

Uroczyste Śniadanie Wielkanocne
12 kwietnia
Podczas wspólnego posiłku opowiemy dzieciom o tradycji Świąt. Porozmawiamy o tym, co znajdzie się
w koszyczku oraz o zwyczajach związanych z Wielkanocą. Prosimy o przygotowanie na ten dzień
odświętnego stroju i o przyprowadzenie dzieci tuż przed śniadaniem.
Warsztaty Podróżnicze - Międzynarodowa Wielkanoc
13 kwietnia, godz. 10:00
Przybędą do nas prawdziwi podróżnicy, którzy odkryją przed nami tradycje wielkanocne z różnych
regionów Polski. Poznamy także zabawy i rekwizyty wielkanocne z Anglii, Finlandii, Libanu, Stanów
Zjednoczonych, Boliwii i Meksyku. Będziemy uczestniczyć w degustacji macy z izraelskiej Paschy.
Będzie wesoło, kolorowo, odkrywczo, tak by inspirować dzieci do poznawania świata
Program profilowy Dzieci takie jak my: Lien z zatoki Ha Long
18-21 kwietnia
Lotos w Wietnamie uznawany za święty, to kwiat żyjący na wodzie, Lien to dziewczynka, która także
żyje na wodzie, bo jej dom mieści się na tratwie, je owoce morza i twierdzi, że smoki przynoszą
szczęście. Poznamy Wietnam i charakterystyczne ryżowe pola. Dowiemy się dlaczego ludzie żyją na
tratwach, czym zajmują się na co dzień i co to są owoce morza. Poznamy podwodny ogród
i tradycyjne tuniki one ao dai. Sami urządzimy rewię mody w słomkowych kapeluszach, szalach
i z wachlarzami – prawdziwe wietnamskie Kids Fashion.
Warsztaty psychologiczne
19 kwietnia
Realizacja warsztatów w grupie 2,5 i 3latków odbywać się będzie przez prowadzenie zajęć z integracji
sensorycznej. Pozostała tematyka:
4-latki: Jakie mamy emocje?
5-latki: Cierpliwość – co to jest?, nauka czekania na swoją kolej.

6-latki: Gdy ktoś mówi – aktywne słuchanie.
Międzynarodowy Dzień Ziemi
24 kwietnia
To będzie dzień obchodów urodzin naszej planety (oficjalnie 22 kwietnia, termin przypadający w
weekend). Zastanowimy się, jakie działania dzieci i dorosłych byłyby dla niej prawdziwą przyjemnością
i wymarzonym prezentem. Pozostając w duchu ekologii, wybierzemy się również do ogrodu
przedszkolnego i w okolice przedszkola na wielkie sprzątanie ziemi.

Program profilowy Przyroda i ja: Litery z natury
24-28 kwietnia
Przyjrzymy się naturze, by odpowiedzieć na pytanie jakie litery oferuje?. Poznamy kod czytania pór
roku. Przyjrzymy się wiośnie, by sprawdzić jak przyroda budzi się do życia. Zajrzymy do pobliskiego
centrum ogrodniczego i zasiejemy własne rabaty. Dzieci zamienią się w fotografów, by przedstawić
swoje zdjęcia roślin wiosennych.
Spotkanie z Policjantem Borsukiem
26 kwietnia godz. 9:30
Zajęcia będą miały na celu przybliżenie dzieciom pozytywnego wizerunku Policji oraz zapoznanie ich
z codziennymi zadaniami stróżów prawa, w szczególności z problematyką zapobiegania i zwalczania
przestępczości, działań techników kryminalistyki jak zbieranie śladów w postaci odcisków linii
papilarnych.
Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia – Zdrowe odżywianie
27 kwietnia
Kształtować będziemy odpowiednie nawyki żywieniowe i poszerzać wiedzę na temat zdrowotnych
właściwości koktajli witaminowych. Dowiemy się czym są witaminy, błonnik, minerały. Poznamy
walory odżywcze skórki
Kuchcikowo – Zielone koktajle witaminowe
28 kwietnia
Poznamy właściwości „zielonych liści”. Zaprosimy szpinak, jarmuż, czy zwykłą sałatę do przygotowania
liściasto-owocowych koktajli.

Sprawy organizacyjne
Podziękowania dla Rodziców z grupy Delfinków
Składamy serdecznie podziękowania dla Rodziców za przekazanie wysokiej klasy urządzenia
oczyszczającego powietrze. Pomysł zrodził się na fali trudności ze smogiem, ale urządzenie przede
wszystkim usuwa zanieczyszczenia , alergeny, a także wirusy. W dobrze nawilżonej sali łatwiej będzie
się dzieciom oddychało, ich skóra nie będzie wysuszona, a eliminacja czynników chorobotwórczych
wpłynąć powinna na lepsze wiosenne samopoczucie maluchów. Bardzo dziękujemy za zdrową
inicjatywę

Dni otwarte
W kwietniu zachęcamy do umawiania się na rozmowy indywidualne rodziców dzieci z grup 5- i 6latkowych. Podczas tych spotkań otrzymają Państwo m.in. informację o gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
 Grupa Rekinów: 24 kwietnia w godz. 15:30-17:30 oraz 26 kwietnia w godz. 16:00-18:00
 Grupa Żyraf: 21 kwietnia w godz. 15:00-17:00 oraz 28 kwietnia w godz. 8:00-10:00.
Zajęcia otwarte dla Rodziców
Zapraszamy rodziców dzieci na zajęcia otwarte prowadzone przez wychowawczynie i nauczycielki.
Obserwując te zajęcia poznają Państwo m.in. elementy MDM lub glottodydaktyki i dziecięcej
matematyki w praktyce oraz dowiedzą się, co znaczy nauka przez zabawę. Harmonogram zajęć w
kwietniu przedstawia się następująco:
 11 kwietnia 2017 r. godz. 9:30 – Delfiny
 19 kwietnia 2017 r. godz. 11:30 – Raczki
 19 kwietnia 2017 r. godz. 9:30 – Rekiny




20 kwietnia 2017 r. godz. 10:00 – Biedronki
24 kwietnia 2017 r. godz. 11:30 – Żyrafy

Dzień Otwarty dla dzieci z zewnątrz
1 kwietnia (sobota) godz. 10:00-12:00
Rekrutacja do grupy 3-latków została prawie zakończona. Pozostało jedno miejsce, które czeka na
dziewczynkę
Serdecznie zapraszamy dzieci urodzone w 2015 r. na Dni Otwarte, podczas których zaprezentujemy
nasze ulubione aktywności. Prosimy o przekazanie zaproszenia bliskim, sąsiadom i znajomym, którzy
są zainteresowani przyłączeniem się do wspólnej zabawy.
Akademia Słonecznej Przygody
piątki godz. 10:00-12:00
Dzieci, które mają już podpisane umowy przedszkolne obowiązujące od 1 września mogą regularnie
odwiedzać nasze przedszkole w piątki w godz. 10:00-12:00. Spotkania odbywają się w Sali Zielonej
Łąki w grupie Biedronek. Serdecznie zapraszamy.
Konsultacje psychologiczne
5, 12, 19, 26 kwietnia w godz. 9:00-10:00
Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje z panią psycholog. Zainteresowanych rodziców
prosimy o wcześniejsze umówienie godziny spotkania mailowo lub w biurze przedszkola.
Dyżur logopedyczny
Konsultacje logopedyczne dla Rodziców prowadzone są za uprzednim umówieniem wizyty mailowo
lub w biurze przedszkola.

Mamy nadzieję, że zaplanowane atrakcje przyniosą Państwa dzieciom wiele miłych wrażeń oraz
korzyści edukacyjnych.
Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Janik
dyrektor przedszkola

