Czerwiec 2017

DATA

GRUPA

WYDARZENIE

01.06
Czwartek

„Biedronki”
„Żabki”

Z okazji Dnia Dziecka wychowawcy grup:
Żabki i Biedronki zapraszają swoich
wychowanków na zabawy.

„Ekoludki”
„Słoneczka”

Dzieci z grup: „Ekoludki”, „Słoneczka”
wychodzą do Sali Teatralnej na spektakl
przygotowany przez pracownie Pałacu
Młodzieży.

06.06
piątek

07.06
środa

09.06
piątek

„Słoneczka”
„Żabki”
„Ekoludki”
„Biedronki”
zbiórka: 8.30
„Żabki”
„Słoneczka”
„Biedronki”
„Ekoludki”
godz. 13.00
Organizator PN
Pałacyk zaprasza
inne Przedszkola
z woj. śląskiego

Próba generalna w Sali Teatralnej Pałacu
Młodzieży.
Uroczystość Zakończenia Roku
Przedszkolnego połączona z Rokiem
Jubileuszowym – 25 lat
Tytuł przedstawienia:
„W IV strony…”
Olimpiada Językowa dla Przedszkoli
„Czytam ja, czytasz ty”

12.06
poniedziałek

13.06
wtorek

14.06
środa

14.06
środa

19.06
poniedziałek

„Ekoludki” Wyjście na koncert umuzykalniający do Sali
Kameralnej Filharmonii Śląskiej.
„Słoneczka”
Tytuł koncertu:
zbiórka: 10.15
„Na wakacje z muzyką zapraszają
wyjście: 10.30
instrumenty dęte drewniane”.
„Ekoludki”
Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w
„Słoneczka”
Będzinie na spektakl pt.:
„Biedronki”
zbiórka: 8.45
„Cudowna Lampa Aladyna”
wyjazd: 9.00
W ramach ewaluacji zajęć w pracowni
„Ekoludki”
zbiórka: 8.45
ekologii dzieci jadą
wyjazd: 9.00
na wycieczkę
do Mikołowa.
„Żabki”
wyjście: 9.30
Wycieczka do Miejskiej Biblioteki
„Biedronki”
Wyjście: 10.00 Publicznej, Filia nr 4 ul. Poniatowskiego
„Żabki
zbiórka: 8.30
wyjście: 9.00

Wyjazd na wycieczkę do
Agrogospodarstwa „Pod Skałką”
w Przybynowie.
PROGRAM:
- 9.00 wyjazd
- odpoczynek po podróży – śniadanko, słodki
poczęstunek
- wizyta w mini zoo
- warsztaty edukacyjne „Skąd się bierze mleko?”
- obiad dla każdego (zupa pomidorowa)
- powrót ok. godz. 15.00

21.06
środa

„Ekoludki”
„Słoneczka”
„Biedronki”
zbiórka: 9.10
wyjście: 9.20

Wyjazd do Wioski Świata - Parku
Edukacji Globalnej w Krakowie.
PROGRAM:
- 9.20 wyjazd
- przyjazd na miejsce, odpoczynek po podróży,
drugie śniadanie
- zabawy na terenie Wioski
- udział w warsztatach:
„Dzień z życia w Afryce" oraz „Wśród Indian
Ameryki Północnej"
połączone ze zwiedzaniem
Wioski Świata
- powrót ok. 16.00

22.06
czwartek

„Żabki”
„Biedronki”
godz. 11.00

Pani Gama zaprasza do krainy dźwięków.
Tytuł koncertu:
„Fagot znów dźwięk Do spotyka i wraz z
nim gamę zamyka”.

23.06
piątek

„Ekoludki”
godz. 9.30

Warsztaty dla dzieci w Pracowni
Rękodzieła – Pałac Młodzieży Katowice.

