Miesięcznik Żywiołów
kwiecień 2018

Niespodzianka :)

Zasłuchani,
zaczytani...

Szanowni Państwo,
Kwiecień obfitował w wydarzenia i choć z trudnością, ale spróbujemy krótko
podsumować ten intensywny czas.
Dzieci pojechały na koncert do Akademii Muzycznej, odbyliśmy Drzwi Otwarte
i pierwszy Żywiołowy SWAP puzzlowy, zakończyliśmy projekt dotyczący oszczędzania
i pomocy potrzebującym. W ramach Podwieczorków z pasją rodzice poznawali tajniki
fotografowania swoich pociech, a na podwórko przedszkolne zawitała entuzjastycznie
powitana przez dzieci piaskownica. Największym wydarzeniem był niewątpliwie Bieg
Rodziny na start!
W tym wydaniu miesięcznika znajdziecie Państwo kilka wyjątkowo szerokich relacji,
a także bardzo interesującą recenzję książki Rosy Pich-Aguilera Roca oraz bogate
kalendarium nadchodzących wydarzeń. Zapraszamy do lektury!

ODKRYWCY

WĘDROWNICY

OBIEŻYŚWIATY

Uczą się bezpiecznie
podróżować.

Poznają tajniki
zdrowego odżywiania.

Hojnie pomagają
potrzebującym.
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Radosna podróż!
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Odkrywcy
Doczekaliśmy się!
Jest ciepło i przyjemnie.
Teraz nawet psychomotorykę spędzamy na dworze.
Pa n i e b u d u j ą n a m t o r y p r z e s z k ó d , k t ó r e
p r z e c h o d z i m y, j a k p r a w d z i w i s p o r t o w c y.
Wychodząc codziennie na spacer staramy się
pilnować porządku w szatni - tego uczyliśmy się cały
miesiąc. Pamiętamy również o tym, aby nasze
wszystkie prace plastyczne oraz karty znajdowały się
w odpowiednim miejscu. Wiemy już, że cierpliwe
czekanie na swoją kolej daje tylko dobre efekty.
Kwiecień był dla nas miesiącem, w którym dużo
rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Wielkimi krokami
zbliżają się wakacje, dlatego tak ważne jest, abyśmy
przypomnieli sobie, jakie zasady obowiązują nas
podczas wycieczek. Wiemy już, jak i czym
podróżować bezpiecznie. Poznaliśmy wiele nowych
środków transportu, które poruszają się po torach,
jezdni czy też latają w powietrzu. Znamy już
wszystkie kolory sygnalizatorów świetlnych.
Pamiętajcie! Czerwony to kolor stopu, tylko zielone
światło pozwala nam przejść na drugą stronę. Powoli
zaczynamy rozróżniać kierunki.
Wiedzę o bezpieczeństwie na drodze mogliśmy
sprawdzić jadąc na wycieczkę! Nasza grupa razem
z innymi dziećmi pojechała na koncert do Akademii
Muzycznej. Oglądaliśmy spektakl, dzięki któremu
poznaliśmy różne style taneczne. Bardzo nam się
podobało! Panie na scenie miały piękne fryzury
stroje.

Do naszych samogłosek dołączyła spółgłoska, dzięki
której poznaliśmy nowe paradygmaty z ,,p”. Można
już powiedzieć, że najmłodsza grupa Żywiołów
zaczyna czytać! Poznaliśmy również cyfrę ,,8”.
Przed nami maj. Kolejny piękny miesiąc, którego nie
możemy się już doczekać.
Kinga Spadło
Patrycja Chajdas

W maju będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Staram się dzielić z innymi.
Praca:
Posługuję się zabawkami
i narzędziami we właściwy
sposób.
Autonomia: Uważam, by nie chlapać wodą
w łazience.
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Aktywność już mamy, więc czego jeszcze
brakuje nam do pełni szczęścia? My już
wiemy, a Wy? Oczywiście, zgadza się –
zdrowego odżywiania! Dzięki piramidzie
żywieniowej wiemy już, czego powinniśmy
jeść najwięcej, a jakich produktów unikać.
Co prawda trwały dyskusje w temacie
słodyczy, ale jednogłośnie zadecydowaliśmy,
że nie należą one do produktów
pełnowartościowych. Witaminy także
nie stanowią dla nas żadnych tajemnic!
Wiemy, że niektóre rozpuszczają się
w tłuszczach, a niektóre w wodzie. Zgodnie
stwierdziliśmy, że dzielimy je na sztuczne
i naturalne. Czy czekolada ma witaminy?
Niektórzy długo polemizowali na ten temat,
więc rodzice może włączą się do naszej
otwartej dyskusji ;)?

Wędrownicy
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę
zimy, trochę lata - bardzo nas cieszy,
że kwiecień obfitował w piękną
pogodę!
Pozwoliło to nam na więcej aktywności
na dworze. Ale była zabawa!
Św. Wawrzyniec z Brindisi towarzyszył nam
przez cały miesiąc i to właśnie do tego
świętego modliliśmy się w naszych
intencjach, tych małych, ale również
i dużych.
W kwietniu szczególnie pracowaliśmy
nad mówieniem prawdy (nawet tej
najgorszej!), bo wiemy, że zawsze można
naprawić to, co czasem wydaje nam się
nieodwracalne. Nie zapomnieliśmy także
o nawyku dotyczącym kończenia swoich
wszelakich zadań. Włożyliśmy w to dużo
pracy – przyznamy szczerze, ale opłacało się!
Aby nasze bluzy nigdy już tajemniczo
nie znikały odkładamy je zawsze do szatni
na swoje miejsce.
W tym miesiącu zdecydowanie postawiliśmy
na wiele aktywności. Nauczyliśmy się robić
przewroty w przód i teraz wykonujemy
je samodzielnie. Co za emocje, ale przecież
w tym miesiącu nasze przysłowie mówi
„w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Dominika Sulima
Anna Walkiewicz

W maju będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Potrafię przeprosić,
gdy niewłaściwie się zachowam.
Praca:
Starannie wykonuję moją pracę.
Autonomia: Dbam o schludny wygląd
mundurka.
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Poza hodowlą, w kwietniu znów wiele się działo!
Miesiąc zaczęliśmy od poznania ssaków, gadów,
płazów, ptaków, ryb i owadów. Temat zwierząt
jest nam bardzo bliski, ponieważ spotykamy
je na każdym kroku. Zrobiliśmy projekt, w którym
każde z nas wybrało jakieś zwierzę, a następnie
na forum naszej grupy prezentowaliśmy wiele
ciekawostek o nim! To było bardzo trudne zadanie,
ponieważ zapamiętanie tylu informacji
oraz przekazanie ich innym wcale nie jest prostą
rzeczą! Dużą rolę w tym przedsięwzięciu odegrali
wspierający nas w zdobyciu wiedzy Rodzice,
za co ogromnie DZIĘKUJEMY!
W tym miesiącu, zakończyliśmy także projekt, który
zaczęliśmy jeszcze w poprzednim roku ćwicząc naszą
cierpliwość i systematyczność: zbierane od tamtego
czasu regularnie grosze (do naszych ręcznie
robionych skarbonek) policzyliśmy, a środki
postanowiliśmy przekazać na pomoc bezdomnym.
Szczegółową relację zamieszczamy na kolejnej
stronie naszego miesięcznika.
Co prawda nie jest to wszystko, czym zajmowaliśmy
się w kwietniu, ale chcemy, żebyście wiedzieli
chociaż w małym stopniu, co robią Obieżyświaty
w przedszkolu!
W następnym miesiącu również opowiemy, co u nas
słychać! Do zobaczenia!

Obieżyświaty
Witajcie! U nas w grupie wiosna pełną parą
i jak zwykle wiele się dzieje!
Ale po kolei. Nie myślcie, że spędzamy czas jedynie
ciesząc się świetną pogodą! Ciągle pamiętamy o tym,
by nad sobą pracować i w tym miesiącu towarzyszyła
nam głównie cnota pracowitości, którą
praktykowaliśmy niemalże na każdym kroku
i o której przypominały nam zadania tygodnia.
A na początku: jesteśmy dumni, że dzięki nam
przez miesiąc Wy ćwiczyliście cnotę cierpliwości,
oczekując na wyniki naszej hodowli fasoli.
Nie z wszystkich ziaren pojawiły się rośliny, jednak
nie smucimy się z tego powodu. To doświadczenie
pokazało nam, jak wiele trudu i cierpliwości wymaga
wyhodowanie roślin oraz to, jak wiele czynników
wpływa na ich rozwój. Chociażby niedobór wody,
jak i jej nadmiar może powodować szkody.
Nie myślcie jednak, że cała hodowla nam się nie
udała! Załączamy zdjęcie dokumentujące nasze
p i ę k n i e
rozwijające się
fasole. Mamy
nadzieję,
że i Wam się
spodobają!
Jeśli jesteście
ciekawi, jak
wyglądają
etapy rozwoju
roślin
–
zachęcamy do przeprowadzenia tego doświadczenia
w domu i samodzielnego przekonania się, że jest to
zadanie wymagające zaangażowania i cierpliwości.
Możemy udzielić kilku rad i wskazówek!

Roma Zabłuda
Karolina Ciszek

W maju cnotą miesiąca będzie wytrwałość.
Biblia powtarza jak dobra matka: bez wytrwałości niczego nie osiągniesz.
Ani w życiu z Bogiem, ani w zwykłych ludzkich sprawach. Wytrwałość
to cnota - sprawność. Trzeba jej się uczyć, trzeba się w niej ćwiczyć.
Nie przyjdzie sama. Nie jest też dana w genach. To wynik ciężkiej pracy,
którą każdy musi sam podjąć. Jak? Bądź wierny w drobnych sprawach.
Nie narzekaj od razu. Idź wreszcie dalej! A poczujesz, że wytrwałość
smakuje szczęściem. Wytrwałość w życiu duchowym jest okazywaniem
miłości Chrystusowi.
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Kilka dni temu
dzieci otworzyły
swoje skarbonki,
ale nie liczyły
pieniędzy, które
każdy zebrał
sam, ale od razu
wrzuciliśmy je do
wspólnego
p u d e ł k a .
Przekonaliśmy się, że działając razem możemy
osiągnąć więcej! A wspólnie uzbierana kwota
pozwoli na większe zakupy.
Zaczęło się liczenie, które było praktyczną lekcją
matematyki. Sprawdziliśmy, ile groszy składa się
na złotówkę i przeliczyliśmy, ile wspólnie
zebraliśmy pieniędzy.
N a s t ę p n i e p r z e d s z k o l a k i d y s k u t o w a ł y,
co chciałyby kupić i doszły do wniosku,
że plastry, woda utleniona, bandaże, będą
najlepszym rozwiązaniem, gdyż w niewielu
miejscach osoby bezdomne mogą je otrzymać.
Wybraliśmy się zatem do pobliskiej apteki.
Każda para otrzymała taką samą sumę pieniędzy
i decydowała, co chce kupić (dziękujemy
za cierpliwość pani farmaceutce!). Zakupione
rzeczy przekazaliśmy bezdomnym podczas
modlitwy na ul. Piotrkowskiej.
To działanie, choć bardzo rozłożone w czasie
dało dzieciom dużo satysfakcji, było projektem
dotyczącym wielu dziedzin, angażowało
rodziców, a przede wszystkim pokazało wartość
hojności, dzielenia
się z drugim
człowiekiem
i zastanowienia się
nad prawdziwymi
potrzebami osób
biednych.

Jak Obieżyświaty
uczyli się hojności.
Relacja z kilkumiesięcznego projektu
związanego z oszczędzaniem, pomocą
i dzieleniem się z innymi.

W grudniu cnotą miesiąca była hojność.
Przedszkolaki z zerówki zrobiły wtedy
własnoręcznie skarbonki, do których odkładali
tylko monety groszowe, które pozostały
rodzicom z zakupów, starali się także wybierać
dla siebie tańsze produkty, aby oszczędzone
pieniądze przynieść do przedszkola. Nasze
oszczędzanie przedłużyliśmy na czas Wielkiego
Postu, kiedy to stało się wielkopostną jałmużną.
W tym czasie modliliśmy się także za osoby
bezdomne, biedne, poznaliśmy działalność
św. Brata Alberta. W zeszłym tygodniu
zaprosiliśmy do nas panią Anię, kiedyś
prowadzącą dla nas zajęcia z zumby, która wraz
ze Wspólnotą Nazaret dba o osoby bezdomne
i modli się z nimi Koronką do Bożego
Miłosierdzia na ul. Piotrkowskiej. Opowiedziała
nam o potrzebach osób biednych, o tym,
że oprócz jedzenia, ubrań, potrzebują także
środków higienicznych oraz leków
przeciwbólowych czy opatrunków. Nasze
spotkanie było też okazją do wyrażenia
wielkanocnej radości, bo pani Ania przyniosła
gitarę i mieliśmy okazję wspólnie pośpiewać.
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Recenzja książki
„Rosa jak ty to robisz?
Małe sekrety wielkiej
rodziny.”
Chciałabym podzielić się swoimi
refleksjami po lekturze świeżutko wydanej
w Polsce książki „Rosa jak ty to robisz?
Małe sekrety wielkiej rodziny.” autorstwa
Rosy Pich-Aguilera Roca.
Autorka jest mamą 18 dzieci (trójki w niebie),
córką założyciela Akademii Familijnej.
Rok temu w wyniku choroby zmarł jej mąż
Chema.
Książka w hiszpańskim oryginale brzmi „Jak być
szczęśliwym z 1, 2, 3 dzieci?”
Jest to zbiór krótkich felietonów na temat
codzienności jej rodziny. Rosa opowiada
o sprawdzonych metodach organizacji domu,
spędzania czasu w dużej rodzinie. I tak,
jak wskazuje hiszpański tytuł te spostrzeżenia
wcale nie muszą sprawdzić się w rodzinie,
gdzie jest 15 dzieci, ale także w tych
mniejszych.
Autorka opisuje, jak ważny jest codzienny,
rodzinny, wspólny posiłek. Jak organizować
obowiązki domowe, tak, aby troska spoczywała
nie tylko na rodzicach. Są też bardzo praktyczne
rady o tym jak w dużej rodzinie „dotrwać
do pierwszego”, a pisała tę książkę w czasie
hiszpańskiego kryzysu. Opowiada,
jak organizuje zakupy i gotowanie, czasem
nawet dla 20 osób, bo stara się zapraszać często
przyjaciół swoich dzieci i dalszą rodzinę.
Dla Rosy duża rodzina jest czymś naturalnym,
sama ma 15 rodzeństwa, a jej mąż 13.
To o jej rodzinie BBC zrobiło reportaż
„The biggest family in the world”.
Rosa i Chema przeszli na początku małżeństwa
trudne chwile. Kilkoro z ich dzieci ma wady
serca, drugie i trzecie dziecko zmarło w odstępie
4 miesięcy (córka w wieku 10 dni, a syn 1,5
roku), a niedawno pochowali 22-letnią
Carminetę. Lekarze doradzali małżeństwu,

aby nie mieli więcej dzieci, ci jednak
nie posłuchali i są szczęśliwą, dużą rodziną.
Rosa dba o dom, pracuje zawodowo na pół etatu
i jak sama pisze jest szczęśliwa i czerpie
satysfakcję z życia.
Ogromną zaletą tej książki jest to, że jest bardzo
praktyczna. Każdy z nas może zaczerpnąć jakieś
rozwiązanie, które może wprowadzić w swoim
domu.
Oto kilka przykładów. Rodzina Rosy przywiązuje
dużą wagę do codziennego wspólnego posiłku.
Opisuje, że są to proste potrawy, ze względu
na ograniczony budżet, jednak zawsze starają
się go podać w sposób elegancki, przystroić stół
i usiąść przy nim w komplecie. Podczas posiłków
przy specjalnie dla nich zamówionym okrągłym
stole (to też dobre rozwiązanie, aby wszyscy się
dobrze widzieli i słyszeli) każdy ma to samo
zadanie: służyć osobie siedzącej obok, „zwracać
uwagę czy chce jeszcze wody, pieczywa, czy nie
brakuje jej serwetki albo czy ma ochotę na
dokładkę. Trzeba dbać o innych i zostawić
najlepszy kotlet temu, kto siedzi obok, dla siebie
wybierając najbardziej przypalony. W ten sposób
uczymy dzieci myślenia o innych”.
W rodzinie ważne są także wspólne obowiązki.
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Rodzina Rosy zawsze na początku roku
szkolnego siada i wspólnie ustala grafik
obowiązków, dzieli się zadaniami. Są takie,
jak nakrywanie do stołu, które codziennie
przypadają na kogoś innego, a są takie,
które przypisane są do wieku. np. „Gaszenie
świateł może być świetnym zadaniem
dla trzylatka, a pięciolatek może odbierać
telefony. W ten sposób od małego dzieci mają
poczucie, że dom należy do nich”. Autorka
opisuje kto wiesza pranie, prasuje, gotuje, robi
zakupy, a kto zabija insekty w czasie wakacji...
Rosa podkreśla wagę sportu w ich rodzinie,
w kształtowaniu charakteru dzieci i sposobie
na spędzanie na sportowo rodzinnego czasu.
Choć przyznaje, że nie jest to złoty środek
dla każdej rodziny, będą rodziny muzykujące
czy stawiające na inne aktywności, ale Rosa
dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat roli
sportu właśnie w życiu ich dzieci i rodziny.
„A co w łóżku?” - do tego rozdziału zajrzyjcie
sami, ale podam tylko jeden cytat: „Nie można
być świetnym ojcem dla swoich dzieci,
a jednocześnie zaniedbywać miłość małżeńską”.
W k o l e j n y c h r o z d z i a ł a c h Ro s a p i s z e
o kształtowaniu liderów, o tym ile najlepiej mieć
dzieci, o nauce i pracy, spędzaniu weekendów
i wakacji, roli dziadków i kłótniach między
rodzeństwem.
W ostatnim rozdziale autorka odpowiada
na tytułowe pytanie „Rosa jak ty to robisz?”.
Autorka opowiada, że jej przyjaciółki pytają
często „Rosa jaki jest Twój sekret? Nie jesteś
normalna, na pewno dajesz sobie w żyłę?”

Autorka zauważa, że rzeczywiście ma 18 dzieci,
pracuje na pół etatu, doradza różnym firmom,
stara się nie zaniedbywać licznych przyjaciół,
chodzi na zebrania w szkole i spotkania
tutoringowe, jeździ w soboty na mecze swoich
dzieci, a doba ma przecież dla każdego tylko 24
godziny. Rosa pisze: „Chcecie wiedzieć, jaki jest
mój sekret? Co daję sobie w żyłę? Otóż wyznam
wam, że mój sekret wcale wiele nie kosztuje.
Jest dostępny dla każdej kieszeni, dla każdego
budżetu domowego, bo jest gratis. (…).
Mój sekret polega na tym, żeby wstać wcześnie
rano i chodzić codziennie na Mszę świętą.
Potem staram się zostawać pół godziny
przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem. To tam właśnie nabieram sił,
widzę możliwe rozwiązania problemów,
z którymi mam się zmierzyć w ciągu dnia, tam
wspominam po imieniu każde dziecko
i dostrzegam nad jaką małą rzeczą można z nim
pracować, myślę też o swoim mężu. Widzę
też pracę, którą mam do wykonania tego dnia,
spotkania jakie mają się odbyć, klientów,
których ma odwiedzić, maile do napisania.(...).
Tam mój ojciec Bóg daje mi siły.”
Od niedawna dostępna jest polska wersja bloga
Rosy. http://rosajaktytorobisz.pl/blog/
Jednak bardzo polecam przeczytanie tej książki!
Na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Gdyby ktoś
z Was chciał pożyczyć, to chętnie udostępnię
swój egzemplarz albo możemy zrobić zbiorowe
zamówienie tego tytułu.
Marta Wawrzyniak

Myśl św. Josemaría Escrivá
"Rodzice mogą i powinni użyczać swoim dzieciom cennej pomocy,
odkrywając przed nimi nowe horyzonty, dzieląc się z nimi swoim
doświadczeniem, kierując je na tory refleksji by nie dały się ponieść
przejściowym stanom emocjonalnym, ofiarując im realną ocenę
sprawy. Nieraz użyczą tej pomocy swoją osobistą radą, innym razem,
zachęcą swoje dzieci aby udały się po nią do osób kompetentnych:
do lojalnego i szczerego przyjaciela, do kapłana wykształconego
i pobożnego, do eksperta w wyborze zawodu."
Rozmowy z prałatem Escrivá, Punkt 104
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W każdej konkurencji każda rodzina starała się
pobiec jak najszybciej, ale przede wszystkim
liczyła się dobra zabawa. Na mecie każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.
W czasie sportowego pikniku dzieci mogły wziąć
udział w strefie aktywności, zorganizowanej
przez nauczycielki i rodziców z przedszkola.
Najmłodsi sprawdzali swoje siły w torach
przeszkód, rzutach do kosza czy strzelaniu
do bramki. Za pokonanie każdego zadania
otrzymywali pieczątkę, a za zebranie kompletu
stempelków pamiątkową przypinkę.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym naszemu
biegowi był konkurs na „Zdrowe Ciacho”. Każdy
uczestnik mógł spróbować 3 konkursowych
wypieków, a na jeden z nich zagłosować.
Tym sposobem wybraliśmy trzy najpyszniejsze
ciasta.
Bieg zakończył się wyczekanym przyznaniem
pucharów w każdej kategorii biegowej
wraz z licznymi nagrodami od sponsorów.

Bieg "Rodziny na start!"
- relacja.

21 kwietnia odbył się pierwszy bieg „Rodziny
na start!” organizowany przez Fundację Żywioły
na boisku przy ul. Jarosławskiej 29.
Na nasze wydarzenie zarejestrowało się 230
osób, a razem z osobami towarzyszącymi,
spotkaliśmy się z ponad 300 osobami, które
spędziły sobotnie przedpołudnie, aby wspólnie
bawić się w sportowej atmosferze.
Każda rodzina odebrała pakiet startowy,
w którym poza numerkiem biegowym, znalazła
upominki od licznych sponsorów biegu.
Dzień zaczęliśmy od wspólnej rozgrzewki
prowadzonej przez trenerów piłki nożnej,
koszykówki i gimnastyki artystycznej. Następnie
rozpoczęły się zmagania biegowe w sześciu
kategoriach:

Nasz bieg odwiedziły także media. Relację
można obejrzeć w mediach ogólnopolskich:
-Teleexpress Extra w TVP Info, od minuty 8:47
h t t p s : / / w w w . t v p . i n f o /
36622444/21042018-1715
oraz lokalnych:
– Wydarzenia TV Toya :-) od 8:50
http://
tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,
2018-04-21
– Wieczorne wydanie ŁWD od 11 minuty
http://lodz.tvp.pl/36906385/21042018-2100

Bieg rodziców z jednym dzieckiem (3 osoby
biegnące trzymając się za ręce)
Bieg rodziców z dwójką dzieci (4 osoby
biegnące trzymając się za ręce)
Bieg rodziców z trójką dzieci (5 osób biegnących
trzymając się za ręce)
Bieg rodziców z czwórką dzieci (6 osób
biegnących trzymając się za ręce)
Bieg z wózkami (jeden z rodziców + dziecko
w wózku)
Bieg rodzica z jednym dzieckiem (2 osoby
biegnące trzymając się za ręce

8

Zapraszamy
na wydarzenia w ramach
Archidiecezjalnych
Dni Rodziny,
których jesteśmy
współorganizatorami

Kalendarium - ważne daty w maju:
16.05.2018, godz. 17:00 - Spotkanie dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym "Jak w domu stymulować polisensoryczny
i psychomotoryczny rozwój swojego dziecka",
Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a
19.05.2018, godz. 10.00 - Klub tato i syn w Przedszkolu Żywioły
23.05.2018, godz. 17:00 - Spotkanie otwarte: "Edukacja zróżnicowana chłopców
i dziewcząt - powrót do przeszłości czy innowacyjne podejście
do kształcenia?", Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a
25.05.2018, godz. 17.30-19.00 - Podwieczorek z pasją:
„Apteczka wakacyjna- co spakować, żeby nie panikować”,
prowadzi: dr Monika Pawlak-Bratkowska, ul. Chocimska 13
26.05.2018, godz. 12:00 - Piknik organizowany przez Radę Osiedla
Piastów-Kurak i Przedszkole Integracyjne Nr 36, ul. Ciołkowskiego 11
29.05.2018 - Wycieczka autokarowa przedszkolaków do Nieborowa
31.05-01.06.2018 – Boże Ciało i piątek po Święcie- przedszkole zamknięte
09.06.2018, godz. 10:00 - Piknik rodzinny Fundacji Żywioły, obiekt sportowy,
ul. Jarosławska 29
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