
PRZEDSZKOLE
HULA-HOP

NEWSLETTER GRUPY L ISY  
-  P IĘCIOLATKI-

KWIECIEŃ

PRZYSZŁA WIOSNA

Lisy na każdym kroku szukają
kolorowych oznak wiosny 

 

WYCIECZKA DO
DIGILOO

W tym miesiącu szaleliśmy w Fun
Parku Digiloo😁
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KWIECIEŃ
 

MAGICZNY DYWAN
w niepogode bawimy się  i uczymy na Magicznym

Dywanie

WIELKANOCNE
ŚNIADANKO

W kwietniu odbyło się w kameralnym Lisim gronie
- Wielkanocne śniadanko. Mimo,że było nas mało

to z ogromną przyjemnością celebrowaliśmy
wspólnie przygotowany posiłek  

SENSORYKA

Wiosenne zabawy w błocie :D

ZAJĄCZEK

Kolorowy zając zdobi nasze gazetki
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KWIECIEŃ

SESJA ZDJĘCIOWA
Lisy brały udział w Świąteczne sesji zorganizowanej

przez nich samych :D

GLOTTOZABAWY 

Zadaniem dzieci było odnaleźć Klocki Logo z
literami i odpowiednio przyporządkować do litery

(mała, wielka, drukowana czy pisana?)
Dzieci miały wyznaczony czas - wykorzystaliśmy

stopery. 
Wygrała drużyna, która odnalazła najwięcej liter,
prawidłowo przyporządkowanych do znaków na

planszy w wyznaczonym czasie. Ta drużyna
uratowała wioskę dinozaurów :)

"JAJKOWE"
RODZICIELSTWO

Lisy dostały pod swoją opiekę Jajeczka - nazwały je
i opiekowały się nimi jak najlepiej potrafiły przez

cały tydzień 
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KUCHCIKOWO

na warsztatach kulinarnych Lisy upiekły pyszne
kruche ciasteczka z motywem kurczaczków i

baranków :)



MARZEC

           KARTKI ŚWIĄTECZNE

Na zajęciach kreatywnych stworzyliśmy piękne
kartki , wykorzystując zdjęcia z sesji. Wszystkie Lisy
już własnoręcznie wpisały się w kartki dla rodziców

:) 

        WYCIECZKA

W kwietniu odbyła się wycieczka do Fun Parku
Digiloo. Nasze szalone zabawy słyszała cała

Warszawa ;)
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PACHNIE JUŻ RZEŻUCHA

Zasialiśmy tez rzeżuchę , która pięknie wyrosła i
została przez nas zjedzona na wspólnym śniadanku

:D  

GDZIE JEST JAJO?

W piękny słoneczny dzień ruszyliśmy na
poszukiwania ! Gra terenowa,polegająca na

znalezieniu jajeczek schowanych przez Zająca,
bardzo nam się podobała:)



LUTY
Przedszkole Hula-Hop ul. Sarenki 2 05-540 Zalesie Górne www.hula-hop.pltel:607348304

CO NAS CZEKA W MAJU ?
Czeka nas w Maju wiele wyjazdów, spotkań rodzinnych i przy tam jak

zawsze mnóstwo świetnej zabawy i usmiechu:)

KWIECIEŃ


