03 listopada o godz.10:30
Zajęcia z dogoterapii
Cykliczne zajęcia z czworonożnymi przyjaciółmi ludzi, tym razem odwiedzi nas
Golden retriver Laki
10 listopada
Narodowe Święto Niepodległości jest świętem państwowym, obchodzonym na
pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach
zaborów. Jest to dzień skłaniający do refleksji na temat patriotyzmu i ojczyzny,
oraz do zwrócenia uwagi na polskie symbole narodowe: hymn, flagę białoczerwoną i godło.
14 listopada godz.11:15
Koncert muzyczny z okazji Dnia Niepodległości
Podczas koncertu wysłuchamy najpopularniejszych pieśni patriotycznych.
21 listopada
Wycieczka do Teatru Lalka na przedstawienie „Jaś i Małgosia”
24 listopada Dzień pluszowego misia
Nasze skarby zostaną zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie.
Będzie moc atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, konkursy, quizy, misiowe
tańce, degustacje miodku.
30 listopada
„Święty Andrzej Ci ukaże co Ci los przyniesie w darze”- ten dzień spędzimy w
magicznej atmosferze andrzejkowych zabaw
Kuchcikowo:
10.11 i 17.11.2017 od godz.13:30
W czasie cyklu zajęć dzieci zapoznawane są z zasadami zdrowego odżywiania,
przygotowują smaczne, warzywno- owocowe potrawy
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