
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Już za rogiem Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji w imieniu wszystkich  nauczycieli i 

pracowników przedszkola życzymy Państwu Świąt spędzonych w rodzinnym gronie, spokojnej i 

radosnej atmosferze oraz zdrowia, spełnienia marzeń, a także pogody ducha w nadchodzącym 

Nowym Roku. Wszystkim dzieciom życzymy natomiast wiele radości, ciekawości świata, 

wspaniałych przygód i wielu nowych doświadczeń. Jesteśmy pełni nadziei, że przyszły rok 2020 

będzie owocował wspaniałą współpracą oraz przyniesie wszystkim wiele dobrego.

Zanim jednak przekroczymy próg Nowego Roku powspominajmy tegoroczne wydarzenia, 

bowiem ostatni czas obfitował w naszym przedszkolu w wiele wspaniałych zdarzeń, z których 

relacje znajdą Państwo na kolejnych stronach.

Zapraszamy do lektury!

Karolina Burczyńska

Redaktor gazetki – Logopeda

Rysunki Jasia Ż. (po lewej) oraz Natalki 

(po prawej) dzieci z grupy Żyrafki
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Z kącika Dyrektora

Drodzy rodzice, kochane dzieci,

Okres  świąteczny  to  czas  podsumowań,

dobrych  i  serdecznych  relacji,  a  także

planów na przyszły rok - 2020.

Wielu  nauczycieli  stara  się  przekazać

dzieciom nie tylko tradycje i zwyczaje, ale

też  charakteryzującą  święta  refleksyjność,

pozytywne nastawienie  i  specyfikę  relacji

międzyludzkich w tym okresie.

Warto  ofiarować  wszystkim  dodatkowy

czas,  uwagę,  miłość  i  szacunek.

Chciałabym,  aby  atmosfera  świąteczna

zagościła  na  stałe  w  Waszych  domach  i

naszym przedszkolu. Życzę Wam, żebyście

znaleźli czas dla siebie i dla najmłodszych

domowników,  którzy  najbardziej  tego

potrzebują.

Jeśli  chodzi  o  czas  podsumowań,  to  w

naszej  gazetce  przypominamy  kilka

najważniejszych  wydarzeń,  które  miały

miejsce  w naszym przedszkolu  w okresie

od września do grudnia 2019r.

Przy  tej  okazji  chciałabym  bardzo

serdecznie podziękować Radzie Rodziców,

Rodzicom,  Dziadkom  oraz  wszystkim

Przyjaciołom  przedszkola  za  osobistą

pomoc i wkład w naszą codzienną pracę. 

Dzięki  Waszym  składkom  mamy  do

dyspozycji  budżet  pozwalający  na

zorganizowanie  dzieciom  wielu  atrakcji,

które  rozszerzają  ofertę  edukacyjną

przedszkola,  ale  przede  wszystkim

wywołują  radość  i  zaciekawienie  wśród

dzieci. 

Dziękuję Wam też za miłe i ciepłe słowa,

dzięki  którym  po  raz  kolejny  widzimy

efekty  naszych  działań  oraz  czerpiemy

radość i nowe pomysły do dalszej pracy z

dziećmi.

Od  stycznia  2020r.  będziemy  planowo

realizować  plan  daltoński  w  naszym

przedszkolu.  O  szczegółach  tego

przedsięwzięcia  zostaną  Państwo

poinformowani  na  zebraniach grupowych,

które  odbędą  się  na  przełomie  stycznia  i

lutego.

Głównym  założeniem  tej  koncepcji  jest

osobiste zaangażowanie i usamodzielnianie
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dzieci  oraz  bezpośrednie  doświadczanie

jako  podstawa  nabywania  wiedzy  i

umiejętności.  Pedagogika  daltońska  jest

nastawiona  na  pełne  wykorzystanie

indywidualnego potencjału dziecka.

We  wczesnym  okresie  życia,  dzieci

najskuteczniej  uczą  się  poprzez

przekształcanie  wiedzy  praktycznej  w

wiedzę symboliczną. Niezwykle ważne jest

rozbudzanie  w  nich  ciekawości  i

umiejętności  stawiania  hipotez  oraz  ich

weryfikowania.  Metoda  pedagogiki

daltońskiej  nawiązuje  do  najbardziej

naturalnego  sposobu  uczenia  się  przez

działanie  z  realnymi  przedmiotami,  ich

badanie,  eksperymentowanie,  które

jednocześnie  rozwija  dzieci  na  wielu

różnych  poziomach  poznawczych  m.in.:

estetycznym, społecznym i moralnym. 

Ta  metoda  daje  dzieciom  okazję  do

decydowania czego będą się uczyć i jak się

będą  uczyć.  Dzięki  tej  koncepcji  nasza

placówka  będzie  bardziej  elastyczna  i

dostosowana do potrzeb dzieci i rodziców.

Ewaluacji  po  projekcie  dokonuje  sam

nauczyciel,  który  analizuje  osiągnięcia

dzieci w zakresie indywidualnego rozwoju,

nabytych  doświadczeń  i  umiejętności,  a

następnie  wyciąga  wnioski  do  kolejnych

planowanych działań edukacyjnych.

Mamy nadzieję,  że wspólnie uda nam się

wdrożyć  tę  koncepcję  w  pracę  naszej

placówki,  czego  rezultatem  będzie

uzyskanie  certyfikatu  „Daltońskiego

Przedszkola”.

Świątecznie pozdrawiam,

Grażyna Bogiel

Dyrektor

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Wszystkim kochanym przedszkolakom,

rodzicom i całej przedszkolnej rodzince

składamy najpiękniejsze życzenia. Zdrowych,

wesołych i pogodnych Świąt Bożego

Narodzenia wypełnionych miłością i

spokojem. Nowego Roku 2020 spełniającego

wszystkie marzenia, pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia życzą:

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola nr 307

„Wesołe Ekoludki”
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Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka 2019 w

Przedszkolu 307 „Wesołe
Ekoludki”

Ogólnopolski  Dzień  Przedszkolaka  to  święto

na  stałe  wpisane  do  naszego  Ekoludkowego

kalendarza.   Wszystkie  dzieci  z  Przedszkola

307 „Wesołe Ekoludki” przy ul. Księgarzy 9,

20 września miały wyjątkowo dużo atrakcji.

Myślą  przewodnią  Ogólnopolskiego  Dnia

Przedszkolaka  2019  w naszej  placówce  było

„doświadczanie  wieloma  zmysłami”.

Urządziliśmy  więc  stacje  sensoryczne

wykorzystując  możliwości  naszej  przestrzeni

edukacyjnej.  Rozpoczęliśmy  od  ukazania

„przedszkolaka” w formie plastycznej. Dzieci

z  grupy  „Żabki”  dekorowałay  ramkę  z

własnym  zdjęciem.   Następnie  wszyscy

zgromadziliśmy  się  w  holu  głównym,  żeby

zaprezentować  wyniki  tej  pracy.

Zaśpiewaliśmy też hymn Przedszkola 307 „My

przedszkolaki”,  który  towarzyszy  nam  w

czasie  ważnych  uroczystości  oraz  budzi  w

dzieciach  poczucie  przynależności  do  naszej

„przedszkolnej rodziny”. 

Przedszkolaki  przystąpiły  do  pokonywania

torów sensorycznych.  W jednej  z  sal  był  tor

dotykowy  do  przejścia  boso,  umożliwiający

poczucie różnych faktur i powierzchni. W inne

sali  był  tor  przeszkód  ze  zjeżdżalniami,

tunelami, piłkami gimnastycznymi zwieńczony

basenem z piłeczkami.  Zabawa na  tym torze

daje  możliwość  doświadczania

proprioceptywnego.  Na kolejnym stanowisku

znajdowała  się  chusta  animacyjna,  która

zawsze  daje  przedszkolakom  wiele  radości.

Tym  razem  skupialiśmy  się  na  odczuciach

jakie płyną z doświadczania ruchu powietrza.

Natomiast w ogrodzie przedszkolnym czekało

na dzieci stanowisko do malowania farbami na

folii  strech.  Taka  zabawa  rozwija  zmysł

wzroku oraz dotyku.

Każde dziecko wyszło z przedszkola z drobną

niespodzianką.  Natomiast  najważniejsza  tego

dnia  była  wspólna,  wesoła  zabawa,

doświadczanie  wielozmysłowe  oraz  aktywne

spędzanie czasu.

Autorki: Monika Rostek i Renata Zawilińska
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„Jestem sobie przedszkolaczek...”
czyli Pasowanie na Przedszkolaka

u „Wesołych Ekoludków” 

W tym roku do grona „Wesołych Ekoludków”

dołączyły dwie grupy maluchów. W związku z

tym  24  października  w  naszym  przedszkolu

odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń

w  całym  roku  szkolnym-  Pasowanie  na

Przedszkolaka.  Uroczystość  rozpoczęły

występy  dzieci  z  grupy  „Żabki”,  natomiast

zaraz po nich wystąpiły „Misie”. Mali artyści

przez długi czas pieczołowicie przygotowywali

się do tego wyjątkowego dnia. Zaprezentowali

wierszyki,  piosenki  i  tańce,  a  nawet  grali  na

instrumentach.  Piękne,  odświętne  stroje  i

wystrój  sal  jeszcze  bardziej  podkreśliły

doniosłość  wydarzenia.  Mimo  tego,  że  dla

większości  był  to  pierwszy  występ  w  życiu,

nasze  „świeżo  upieczone”  przedszkolaki

znakomicie  sobie  poradziły  z  tym  trudnym

wyzwaniem aktorskim. 

Po  części  artystycznej  nastąpił  uroczysty  akt

pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego

dziecka ogromną, „zaczarowaną” kredką przez

Panią  Dyrektor  Grażynę  Bogiel.  Od tej  pory

nasze  3-latki  stały  się  pełnoprawnymi

członkami przedszkolnej społeczności. Było to

dla  nich  wielkie  przeżycie,  a  dla  rodziców

powód  do  dumy  i  zadowolenia  ze  swoich

pociech. Niejednej mamie i tacie pojawiły się

także w oczach łzy wzruszenia.  Na pamiątkę

tego  istotnego  wydarzenia  każdy  maluch

otrzymał upominek oraz dyplom pasowania na

przedszkolaka.

Aby tradycji stało się zadość, na zakończenie

oficjalnej części dzieci z najstarszych grup, a

mianowicie „Biedronki” i „Żyrafki”, wystąpiły

specjalnie dla naszych maluchów,witając ich w

ten  sposób  w  gronie  przedszkolaków.

Prezentując  swoje  zdolności  recytatorskie,

wokalne  i  muzyczne,  pokazały najmłodszym,

jak  wiele  nauczyły  się  w  ciągu

dotychczasowej  edukacji  przedszkolnej.

Zwieńczeniem  wydarzenia  był  pyszny,

ekologiczny  tort  oraz  zdrowy  poczęstunek

przygotowany przez rodziców.

Uroczystość  ta  w  dużym  stopniu  stanowiła

zakończenie  procesu  adaptacyjnego  do

warunków i zasad panujących w przedszkolu.

Była  również  świetną  okazją  do  poznania

nabytych  przez  niespełna  dwa  miesiące

umiejętności  dzieci  –  dając  dowód,  jak dużo

już potrafią.  Jednak przede wszystkim był  to

na pewno niezapomniany dzień pełen emocji i

wrażeń zarówno dla maluchów, rodziców, jak i

nauczycielek.

Autorka: Dominika Konecka
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Dzień pluszowego misia

W  Przedszkolu  Publicznym  nr  307  Wesołe

Ekoludki w Warszawie 28 listopada królował

pluszowy miś.  Przedszkolaki  w  wyjątkowo

uroczysty  sposób  świętowały  Dzień

Pluszowego  Misia,  bo  "czy  to  jutro,  czy  to

dziś, wszystkim jest potrzebny Miś".

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza

zabawka,  najlepszy  przyjaciel  dzieci  i

niezastąpiona  przytulanka  przy  zasypianiu,

kojeniu wszelkich smutków – Pluszowy Miś.

Mimo  coraz  nowocześniejszych  i  coraz

bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie

nie przemija, są tak samo ważne jak kiedyś, bo

“czy  to  jutro,  czy  to  dziś,  wszystkim  jest

potrzebny Miś!” Światowy Dzień Pluszowego

Misia  przypada  na  rocznicę  powstania  tej

maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej

tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku,

kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne

urodziny. Wszystko  zaczęło  się  jednak  dużo

wcześniej.

W przedszkolu jak co roku święto pluszowego

misia  jest  obchodzone  bardzo  szczególnie  z

uwagi  na  wartość  emocjonalną  jaką  jest

obdarzany przez dzieci ten wyjątkowy pluszak.

Tego  dnia  każde  dziecko  przynosi  do

przedszkola  swojego  najmilszego  misia.

W tym roku naszą uroczystość zaczęliśmy od

przywitania w swoich grupach przedszkolaków

i  ich  misiów.  Dzieci  z  każdej  grupy

zaprezentowały  swoje  misie,  opowiadały  o

nich,  mówiły  z  jakich  są  bajek,  odśpiewały

piosenkę dla  swoich  misiów przypominającą,

że  miś  ma  swoje  wyjątkowe  święto.

Ważnym  punktem  naszej  uroczystości  była

wizyta  Misia  Edzia  z  „Zabawiarki”,  która

zaszczyciła  nas  swoją  obecnością  i

przeprowadziła warsztaty z pierwszej pomocy.

Miś Edzio, specjalista w dziedzinie udzielania

pierwszej  pomocy.  Pokazał  dzieciom  jak  w

łatwy sposób  można  doprowadzić  do  bardzo

niebezpiecznych  sytuacji  w  najbliższym

otoczeniu oraz jak w takich sytuacjach udzielić

pierwszej pomocy przy krwawiącym nosie czy

złamaniu ręki. Dzieci miały okazję nauczyć się

jak zachować się podczas krwotoku z nosa, jak

zrobić  opatrunek,  prawidłowo  wykonywać

masaż  serca  i  miały  możliwość  wykonania

sztucznego  oddychania  oraz  poznać

bezpieczną  pozycję  dla  poszkodowanego.

Śpiewając  piosenkę  utrwaliły  sobie  numer

alarmowy  na  pogotowie  999.  Na  koniec

spotkania  każde  dziecko  miało  okazję  zrobić

sobie  zdjęcie  z  misiem  z  polaroida.  Emocje

były naprawdę ogromne, a dzieci na pewno na

długo  zapamiętają  misia  Edzia.

Uroczystość  przebiegła  w  bardzo  miłej  i

radosnej  atmosferze.  Mamy  nadzieję,  że

zdobyta  wiedza  będzie  pierwszym etapem w

rozwoju wrażliwości i empatii.

Autorka: Małgorzata Fryziel
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Andrzejki w Przedszkolu 

Nr 307 „Wesołe Ekoludki”

Dnia  27.11.2019r.  nasze  przedszkole

odwiedziły  dzieci  z  klasy  I  Szkoły

Podstawowej nr 369. Pierwszoklasiści przyjęli

zaproszenie  od  przedszkolaków  z  grupy

„Żyrafki”  i  „Biedronki”.  Spotkanie

zorganizowane zostało przez nauczycielki grup

w  ramach  współpracy  ze  szkołą  a  jego

motywem  przewodnim  były  tradycje  ludowe

związane ze zbliżającym się wieczorem wróżb

andrzejkowych.

„Andrzejki”-  to  tradycja  ludowa  wieczoru

wróżb  znana  od  najdawniejszych  czasów  i

przekazywana  z  pokolenia  na  pokolenie.

Dzisiaj  nie  traktujemy wróżb  andrzejkowych

tak poważnie jak robiono to dawniej. Wróżenie

w andrzejkowy wieczór  to  przede  wszystkim

dobra  zabawa:  właśnie  do  takiej  wesołej

zabawy  „Żyrafki”  i  „Biedronki”  zaprosiły

kolegów  i  koleżanki  ze  szkoły.  Wszystkie

dzieci w specjalnie na tę okazję udekorowanej

sali powitały dwie wróżki: Pani Kinga i Pani

Paulina.  Dzieciaki  wróżyły  sobie  z

czarodziejskiego  koła,  rzucały  monety  przez

lewe ramię do studni,  przekuwając serduszko

poznawały imię swojego przyszłego męża lub

żony,  losowały  czarodziejskie  baloniki,  w

których  znajdowały  się  karteczki  z

przepowiednią  ,  kim  zostaną  gdy  dorosną.

Podczas  jednej  z  wróżb  wykorzystano  nową

technologię-  tablice  interaktywną.  Dzieci  za

pomocą  specjalnej  aplikacji  kręciły  kołem

gdzie  mogły  się  dowiedzieć  co  czeka  je  w

przyszłości.  Wiele  radości  sprawiły  dzieciom

wspólne tańce z wróżkami do piosenki „Taniec

z  miotłą  Baby Jagi”  i  „Czarownica”  a  także

zabawa ruchowa do rymowanki „Czarowanie”

Czy  wróżby  się  spełnią?,  nie  wiadomo,

przyszłość  pokaże.  Wiadomo  na  pewno,  że

zabawa była doskonała i  przyniosła dzieciom

wiele  uśmiechu i  radości  oraz  pozwoliła   na

nawiązanie nowych przyjaźni. Przedszkolaki z

grupy  „Żyrafki”  i  „Biedronki”,

pierwszoklasiści  ze  szkoły  oraz

wychowawczynie już umówiły się na następne

spotkanie. 

Autorki: 

Anna Tkaczyk, Małgorzata Modzelewska, 

Kinga Matyka, Paulina Dziatłowska
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Zabawy sensoryczne w grupie

„Żabki”

Chociaż  termin  sensoryka  stał  się  popularny

stosunkowo  niedawno,  już  od  wielu  lat

wykorzystuje  się  zabawy,  w  które  dzieci

angażują  zmysł  słuchu,  węchu,  dotyku  czy

wzroku.

Pomimo, że takie zabawy często prowadzą do

bałaganu  (zwłaszcza,  gdy  wykorzystujemy

sypkie  materiały  lub  płynne  substancje)  to

jednak trzyletnie dzieci z grupy „Żabki” często

mają  możliwość  brania  w  nich  udziału,

podczas zajęć w naszym przedszkolu.

Dzieci,  które  biorą  udział  w  tego  typu

zabawach:  odkrywają świat poprzez zmysły,

uczą  się  i  zapamiętują kształty,  kolory,

zapachy,  zaczynają  świadomie  korzystać  ze

swoich zmysłów i rozwijają swoją wrażliwość.

Dotykając  różnego rodzaju faktur  rozwijają  i

usprawniają motorykę rąk co zaprocentuje w

przyszłości  przy  wypełnianiu  obowiązków

szkolnych.  Takie  działania  są  także

relaksujące, a  przez  to  dzieci  stają  się

spokojniejsze,  nawiązują  relacje

międzyludzkie i  uczą  się  współpracy w

grupie.  Uaktywniając  dzieci  poprzez

angażujące zabawy sensoryczne pobudzamy je

do  kreatywnego działania  i  wyrobienia  w

swojej  świadomości  potrzeby  ruchu,  a  to

prawdziwy potencjał na przyszłość. 

Dzieci  z  grupy  „  Żabki”  podczas  naszych

kreatywnych  zabaw   pobudzają  zmysły,

wąchają,  dotykają,  słuchają  i  poznają  świat

wokół.  Takie  namacalne  doświadczanie

otoczenia  zachęca  maluchy  do  poznawania,

odkrywania i rozwoju.

Autorki: Renata Zawilińska, Monika Rostek
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„Mikołajkowe Show” w

Przedszkolu nr 307 „Wesołe

Ekoludki”

W ten świąteczny, magiczny czas, 

Przedszkole „Wesołe Ekoludki” postanowiło 

zapewnić  swoim  przedszkolakom  wiele

niezapomnianych atrakcji.  Dlatego wtorek 10

grudnia rozpoczął się wspólną sesją zdjęciową

ze  Świętym  Mikołajem.  Dzięki  fotografowi

dzieci  otrzymały  piękne  pamiątki,  które  na

pewno  będą  im  przypominać  o  tym

wyjątkowym, pełnym wrażeń dniu. 

Po  południu  zorganizowano  „Mikołajkowe

Show”. W tym celu zaproszono do współpracy

aktorów z teatru „Prima”, którzy umilili  czas

wszystkim  dzieciom  poprzez  różnorodne

atrakcje.  Rozpoczęli  oni  od  zachęcenia  do

wspólnej  zabawy  wszystkich  maluchów.

Śpiewanie oraz tańczenie do znanych utworów

świątecznych rozbawiło oraz uradowało dzieci.

Później przyszedł czas na dwie konkurencje –

dekorowanie  pierniczków  oraz  zbieranie

gwiazdek  z  nieba.  Uczestniczące  w  nich

przedszkolaki  z  wielkim  zapałem  i

entuzjazmem  wykonywały  poszczególne

zadania.  Poradziły  sobie  wspaniale.

Następnym  punktem  show  były  odwiedziny

bałwanka, który przywitał się z dziećmi, lecz

niestety  nie  mógł  długo  zostać,  ponieważ

roztopiłby  się  w  tak  wysokiej  temperaturze.

Jednak  dla  dzieci  była  to  bardzo  miła

niespodzianka.  Następnie  przedszkolaki

stworzyły „pociąg” do piosenki „Jedzie pociąg

z daleka”, który „przejechał” przez dwie sale i

powodował uśmiech na wszystkich twarzach.

Ostatnią  atrakcją  tego  dnia  było  przybycie

Świętego Mikołaja, który wszedł do sali przez

ogród  przedszkolny,  przeskakując  przez  płot.

Pytał dzieci co chciałyby dostać pod choinkę.

Najczęściej  odpowiadały,  że samochody „Hot

Wheels”,  lalki  z  bajki  „Kraina  Lodu”,  czy

klocki „Lego”. Gość z dalekich stron przekazał

również  informację,  że  zostawił  worki

prezentów  wszystkim  naszym  pociechom.  I

tym akcentem Święty Mikołaj pożegnał się z

naszymi przedszkolakami i  udał się w dalszą

podróż.

Dzieci z niecierpliwością czekały tego dnia na

te  wspaniałe  niespodzianki.  A  gdy  już

przyszedł czas zabawy – ich radość nie miała

końca.  Mamy  nadzieję,  że  dzieci  na  długo

zapamiętają  to  wyjątkowe  wydarzenie,  a  w

przyszłym  roku  będą  miały  okazję  przeżyć

wiele  równie  niezapomnianych  chwil  w

naszym ekoludkowym przedszkolu.

Autorka: Aleksandra Lange
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Kącik humorystyczny

Jak byliśmy w innym kraju, to tam była rzeka
nieznajoma!

N: Dlaczego tata pracuje?

D: Żeby kolega na niego nie nakrzyczała, on
się nie może spóźnić!

- Amelka Z. 4l

On nie myje zębów! Będzie miał próchniaki!
- Zuzia 5l

Pani  Woźna  jest  woźną  bo  WOZI  wózek!
- Filip 6l

A wiesz,  że  gdzie  nie  pójdziesz  możesz  się
najeść szaleju? 

- Mikołaj 5l

Oglądanie  zdjęć  z  sesji  jesiennej,
Dziewczynka, która była nieobecna pyta:

- A gdzie jest moje zdjęcie?

- Przecież Cię wczoraj nie było…

- Byłam, ale tak na niby!

- O faktycznie, tu jest Twoje zdjęcie ...tak na
niby!

K: Biegnę uratować Żabę!

N: Uratuj ją, a potem możesz dać jej buziaka,
to może zamieni się w piękną księżniczkę!

K: <z pogardliwym wzrokiem> Moja Żaba jest
normalna! 

– Kacper 4l

Nie  można  mówić,  że  ktoś  jest  głupi…  bo
potem nie da Ci prezentu! 

- Mateusz 6l

Rysunek Anieli B. - grupa Kotki

Rysunek Zosi G. - grupa Kotki
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Nadchodzące wydarzenia:

STYCZEŃ

• 10.01.2020 - KONCERT  Ameryka 
Południowa rytmy i melodie 
karnawałowe 

• 16.01.2020 - KARATE – zajęcia 
bezpłatne

• 20.01.2020 - BAL KARNAWAŁOWY, 
Agencja „Prima” godz.: 10-12:30 

• 22.01.2020 - DZIEŃ BABCI I 
DZIADKA 

LUTY
• 07.02.2020 - KONCERT Muzyka 

bałkańska – klarnet
• 28.02.2020 - KARATE – zajęcia 

bezpłatne

MARZEC
• 06.03.2020 - KONCERT Opowieść o 

orkiestrze dętej – tuba
• 12.03.2020 - TEATRZYK Studio 

Artystyczne „Pasja”
• 20.03.2020 - POWITANIE WIOSNY- 

Wiosenne przebudzenie 

KWIECIEŃ
• 03.04.2020 - RODZINA KURCZĄT – 

zajęcia przyrodnicze 
• 08.04.2020 - ŚNIADANKO 

WIELKANOCNE
• 17.04.2020 - KONCERT Świat i 

muzyka naszych pradziadków
• 22.04.2020 - DZIEŃ ZIEMI
• 29.04.2020 - TEATRZYK „Bajka o 

Misiu
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KONTAKT

Przedszkole nr 307 - "Wesołe Ekoludki"

Dyrektor Przedszkola: Grażyna Bogiel

Kierownik gospodarczy: Hanna Szostek

Adres Przedszkola:

ul. Księgarzy 9

01-833 Warszawa

tel: (22) 834 79 43

fax: (22) 834 79 43

Strona WWW: www.p307.pl

Adres e-mail: wesole3@wp.pl

Facebook: www.facebook.com/ekoludki307/

Numery wewnętrzne:

szatnia – wew. 10

sekretariat – wew. 20

kierownik gospodarczy – wew. 21

dyrektor – wew. 22

logopeda – wew. 23

grupa 1 "Misie” – wew. 11

grupa 2 "Żabki" – wew. 12

grupa 3 "Biedronki" – wew. 13

grupa 4 "Myszki" wew. 14

grupa 5 "Kotki" – wew. 15

grupa 6 "Żyrafki" – wew. 16
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