
CZERWIEC 2019
03.06.2019r.

(poniedziałek)

godz. 9:30

„ZUMBA w przedszkolu”

Zajęcia z Zumby  

przeprowadzą zaproszone instruktorki ZUMBY 

– Pani Joanna Piekarz i Pani Agnieszka Stefaniak

ZUMBA – współczesny hit z klubów fitness 

pozwoli przekonać przedszkolaki,  

że aktywność fizyczna to nie tylko ćwiczenia, 

ale również taniec oraz świetna i bezpieczna zabawa.

Ten nietypowy rodzaj fitnessu pozwala propagować 

wśród wychowanków zdrowy styl życia oraz naturalną, 

a nie wymuszoną aktywność ruchową.

04.06.2019r.

(wtorek)

godz. 10:45

Spektakl promujący czytelnictwo

pt. „OPOWIEŚCI Z TECZKI PROFESORA KSIĄŻECZKI”

w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa

Jak wyglądałby świat, w którym biblioteki nie istnieją? Z pewnością byłby bardziej ubogi. 

Nie moglibyśmy za każdym razem z łatwością sięgnąć po kolejną, ciekawą lekturę. 

Być może na dobre pochłonąłby nas Internet. 

A co stałoby się wówczas z naszą wyobraźnią i kreatywnością?



CZERWIEC 2019
05.06.2019r.

(środa)

godz. 

9:30-14:00

Stowarzyszenie „Przedszkole Naszych Dzieci”

ZAPRASZA DZIECI
uczęszczające do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim 

(grupy I, II, III, IV, V i VI)

NA WYCIECZKĘ na Ranczo Grapa koło Pielgrzymki 

(realizacja zadania publicznego pod tytułem: 

„Piknik turystyczny – Zwierzęta naszymi przyjaciółmi są!”

współfinansowanego ze środków Gminy i Miasta Lwówek Śląski)

W trakcie pikniku turystycznego odbędzie się Przedszkolny Turniej Sportowy, dzieci będą miały okazję 

zaprezentować swoje umiejętności w różnorodnych konkurencjach.

06.06.2019r.

(czwartek)

godz. 9:30

„Wierszyki łamiące języki”

prezentacja wierszy logopedycznych 

w wykonaniu naszych przedszkolaków
STRZYŻYK

Czubaty strzyżyk w czystej czapeczce

Z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę.

W Tczewie tłum tczewian wytęża oczy 

–Strzyżyk dotoczy czy nie dotoczy?

Tymczasem strzyżyk tuż-tuż przed Tczewem

Troszeczkę zboczył w krzaczkach za drzewem

I krótszą dróżką krocząc nad rzeczką,

Wrócił do Tczowa razem z kuleczką.

(M. Strzałkowska) 



CZERWIEC 2019
12.06.2019r.

(środa)

8:30-14:00

Wycieczka do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej 

w Dobkowie,

dla dzieci z grupy IV, V i VI

które kończą edukację przedszkolną 

Szczegółowy plan wycieczki 

dostępny jest w ww. grupach.

18.06.2019r.

(wtorek)

godz. 11:00

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

dla dzieci kończących edukację

w naszym przedszkolu.


