OGŁOSZENIA ,,POLNYCH KWIATÓW"

1.W czwartek 31 maja z okazji Dnia Dziecka ,,Bławatki" zapraszają wszystkie dzieci i
pracowników placówki na montaż słowno- muzyczny pt.
,,Wszyscy
mamy równe prawa".

2. 1 czerwca - DZIEŃ DZIECKA - harmonogram imprez dla poszczególnych grup:
- ,,Maki" z oddz. I - zabawy sportowe, pląsy na świeżym powietrzu.
- ,,Stokrotki" z oddz. II - wycieczka do stadniny koni pp. Nitków przy ul. Kawiary (godz.
9.30), w programie m.in. przejażdźki bryczkami, zabawy sportowe, pieczenie kiełbasek, słodki
poczęstunek.
- ,,Bratki" z oddz. III - wycieczka do Biblioteki Dziecięcej przy ul. Mieszka I (godz. 10.00),
zajęcia warsztatowe pt. ,,Z Koziołkiem Matołkiem na europejskie boiska"; o godz. 16.00 do
MOK-u na swój występ zapraszają Mateusz Ż i chórek: Oliwia N., Oliwia K., Asia K.
- ,,Bławatki" z oddz. IV - piknik w Nadleśnictwie Gniezno, w programie m. in. obserwacje
przyrodnicze, zawody sportowe, pieczenie kiełbasek przy ognisku, głośne czytanie ,,Leśnych
bajek".
- ,,Stokrotki" z oddz. V (grupa popołudniowa)- zabawy rekreacyjno - sportowe w ogrodzie.

3. W sobotę 2.06. serdecznie zapraszamy przedszkolaków wraz z rodzinami, a także dzieci
uczęszczające na dodatkowe zajęcia
w ramach projektu ,,Gnieżnieńskie
przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat"
na
Festyn Rodzinny połączony z Biegami Ulicznymi Osiedla Grunwaldziego, który odbędzie
się w godz. od 11.00 do 13.00
na Osiedlowym Placu Zabaw przy ul. Armii Krajowej.

4. 3 czerwca dzieci z oddz. III (MateuszŻ, Oliwia K., Oliwia N., Asia K.) wyjeżdżają do Obornik
Wlkp. na kolejny etap
Festiwalu PIosenki Przedszkolaka.
TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI!!

5. W ramach projektu edukacyjnego ,,Moje miasto - mój region" organizowanego przez
Przedszkole nr 13 dzieci z oddz III ( 10 dzieci) w dniu 05.06. o godz 10.00 w MOK-u
zaprezentują tańce regionalne.
ŻYCZYMY POWODZENIA.

1/2

OGŁOSZENIA ,,POLNYCH KWIATÓW"

6. W środę 06.06. o godz. 10.30. w naszym Przedszkolu odbędzie się konkurs plastyczny (
malowanie w plenerze)
dla Przedszkoli Miasta Gniezna
pt. ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Naszą placówkę reprezentować będzie
dwoje dzieci z oddz. IV.

7. 6 czerwca w godz. od 16. do 19.30 ,,Bławatki" wraz z rodzinami uczestniczyć będą w pikni
ku rodzinnym
połączonym z uroczystością
pożegnania Przedszkola w Zajeździe Osiniec
(Osiniec 14 A).

8. Wycieczki dzieci 5-6 letnich do Szkoły Podstawowej nr 8:
- ,,Bławatki" z oddz. IV - 11.06 . na godz. 9.30.
- ,,Stokrotki" z oddz. V- 13.06. na godz. 13.45.

9. W piątek 15.06. o godz. 10.30 odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie
kulturalne Artystyczny Kogel - mogel pt.
,,Wakacyjne
muzykowanie".
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