Marzec 2018

DATA

GRUPA

02.03
piątek
06.03
wtorek

„Ekoludki”
godz. 10.00
„Misie”
„Biedronki”
godz. 9.30
„Ekoludki”
godz. 9.00
„Misie”
„Biedronki”
„Słoneczka”

08.03
czwartek

9.03
piątek

„Słoneczka”
godz. 11.00 –
12.00
„Ekoludki”
godz. 10.00

12.03
poniedziałek

„Słoneczka”
„Ekoludki”
wyjście godz.
9.00
koncert godz.
9.30

13.03
wtorek

„Biedronki”
godz. 10.00

WYDARZENIE
Warsztaty w pracowni rękodzieła.
Warsztaty dla dzieci:
„Planetarium Orbitek”.
Przesłuchanie do szkoły muzycznej dla
dzieci z grupy Ekoludki.
Zabawy ruchowe z piłką.
Warsztaty w pracowni Ceramiki
i Rzeźby PM w Katowicach.
Warsztaty w pracowni rękodzieła.
Muzyczne przedszkole – wyjście do Sali
Kameralnej Filharmonii Śląskiej na
koncert pt.:
„Bum, bum, bum, w Filharmonii
hałas, szum. O kotle w którym się nie
gotuje”.
Konrad z okazji swoich 5 –tych urodzin,
zaprasza dzieci z grupy BIEDRONKI, na
spektakl pt.: „Teatr baniek mydlanych”
– Sala Teatralna Pałacu Młodzieży.

„Misie”
godz. 10.00
14.03
środa
„Biedronki”
godz. 9.30

16.03
piątek

„Biedronki”
godz. 10.00 –
11.00

Spotkanie z Panią Gamą – audycja
przedszkolna. Prowadzenie – Barbara
Badura, Adam Żaak.
Tytuł koncertu:
„Saksofon z nutą całą odwiedzi krainę
jazzu rozkołysaną”.
Wyjście do Filharmonii Śląskiej –
Tęczowa podróż Vivy – Cykl
edukacyjny z elementami arteterapii.
Prowadzenie – Alina Adamczyk,
Aleksandra Konieczny.
Warsztaty w pracowni Ceramiki
i Rzeźby PM w Katowicach.
Powitanie Wiosny

„Słoneczka”
godz. 10.00
s. 303
20.03
wtorek

Zapraszamy chętnych
Rodziców dzieci
z grupy „Słoneczka”

„Ekoludki”
godz. 10.00

Warsztaty ekologiczne

22.03
czwartek

„Misie”
„Biedronki”
„Słoneczka”

Zabawy ruchowe z piłką.

23.03
piątek

„Ekoludki”
godz. 10.00

Warsztaty w pracowni rękodzieła.

26.03
poniedziałek

„Słoneczka”
„Ekoludki”

godz. 13.00

Warsztaty podróżnicze dla dzieci
zorganizowane przez firmę „Poznajemy
Świat”. Warsztaty prowadzi Podróżnik
z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi. Tytuł warsztatów:
„Międzynarodowa Wielkanoc”.

„Biedronki”
godz. 9.30

27.03
wtorek

Przedstawienie - Poranek Wielkanocny

Zapraszamy chętnych
Rodziców dzieci
z grupy „Biedronki”

Spotkanie przy Wielkanocnym stole.
wszystkie grupy
Prosimy Rodziców o przyniesienie ciast,
godz. 10.30
owoców, przekąsek i napojów. (Listy
zostaną wywieszone w połowie marca)
28.03
środa

„Ekoludki”
godz. 10.00

Zdrowych,

spokojnych

Warsztaty ekologiczne.

świąt

Wielkanocnych,

pełnych

nadziei oraz miłości. Pogodnego nastroju, oraz najwspanialszych
rodzinnych spotkań, wśród rodziny i najbliższych przyjaciół
życzy Dyrektor, Dzieci oraz Grono Pedagogiczne
Przedszkola Niepublicznego „Pałacyk”

