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Otwarte ogrody zajcia aktywno-ruchowe dla przedszkolaków

Redakcja, poniedziaBek 04 lipiec 2016 - 16:59:04

W okresie wakacji odbd si bezpBatne popoBudniowe zajcia dla najmBodszych w Otwartych ogrodach przy dwóch
miejskich przedszkolach oraz przy |Bobku miejskim. Zajcia s otwarte, przeznaczone dla wszystkich dzieci w wieku
przedszkolnym i bd oparte na ró|nego rodzaju grach i zabawach ruchowych na [wie|ym powietrzu na placu zabaw przy
przedszkolach a w przypadku brzydkiej pogody, odbd si w budynku przedszkola.

Placówki bd pracowa naprzemiennie

jako pierwsze zajcia rozpoczn si w Przedszkolu Miejskim nr 2 (caBy

lipiec), nastpnie zajcia bdzie prowadzi {Bobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi (pierwsza poBowa sierpnia) i jako
ostatnie rusz zajcia w Przedszkolu Miejskim nr 1 (druga poBowa sierpnia).
Otwarte ogrody s organizowane po raz szósty od zakoDczenia projektu pn.,,ZespóB Otwartych Stref
Sportowo-Rekreacyjnych w ZBotoryi wraz z realizacj zaj sportowych zrealizowanego przy dofinansowaniu ze [rodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zwizku z obowizkiem zapewnienia celu ogólnego
projektu, jakim jest poprawa kondycji fizycznej i zdrowia oraz warunków |ycia dzieci i mBodzie|y.

LIPIEC 2016
Przedszkole Miejskie nr 2 w ZBotoryi, ul Górnicza 21/23 W dniach: 04.07.2016 - 28.07.2016 od poniedziaBku do czwartku w
godzinach: 15.30 -17.30;
SIERPIEC 2016
{Bobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w ZBotoryi, ul. Letnia 7
pitku w godzinach: 15.30 19.30;

W dniach:01.08.2016 12.08.2016 od poniedziaBku do

Przedszkole Miejskie nr 1 w ZBotoryi, ul. Staszica 10 W dniach: 16.08.2016 - 29.08.2016 od

poniedziaBku do pitku w godzinach: 16:00 - 19:00 oraz w soboty w godzinach: 9.00 14.00.
SzczegóBowy harmonogram zaj bdzie dostpny od lipca w/w placówkach, na stronie internetowej

- otwórz link - w

zakBadce Kultura i Rekreacja/Wakacje oraz w Wydziale Funduszy Zewntrznych i ObsBugi Inwestora Urzdu Miejskiego w
ZBotoryi (II pitro, pokój nr 14).

Zachcamy rodziców (opiekunów) do przyprowadzania dzieci z mo|liwo[ci ich

pozostawienia pod fachow opiek wykwalifikowanych opiekunek.
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