
Grudzień powolutku i nieśmiało puka do naszych drzwi zwiastując najpiękniejszy czas w roku- Boże
Narodzenie! Zanim damy się porwać w wir przedświątecznych porządków, pieczenia ciast i lepienia
pierogów, wybierzmy się na wspólną zabawę do Regnum i Przedszkolnej Chatki. 

Co roku o tej porze zapraszamy dzieci i rodziców  na BAL MIKOŁAJKOWY! To doskonały sposób, żeby
poczuć  magię  zbliżających  się  świąt.  8  grudnia  przeżyjemy  niezapomnianą  podróż  do  trzech
cudownych  krain.  Każda  inna,  ale  równie  piękna  i  bajeczna,  pachnąca  piernikami  i  błyszcząca
świątecznymi  ozdobami.  Będą  zabawy  muzyczne,  ruchowe,  naśladowcze,  plastyczne,  bitwa  na
śnieżki,  wspólne śpiewanie świątecznych piosenek i  dekorowanie pierniczków.  Na mikołajkowym
balu nie może zabraknąć słodkiego poczęstunku i prezentów, które przyniesie sam Święty Mikołaj ;)

ZAPRASZMY DO TRZECH KRAIN:

Kraina Śnieżynek dla dzieci od 2 do 3 lat z rodzicem

Do Krainy Śnieżynek zapraszamy. 
Moc atrakcji dla Was mamy.
Chustkami się pobawimy, słodkie pierniczki ozdobimy.
Jak płatki śniegu tańczyć będziemy.
A gdy przyjdzie pora magicznym zaklęciem Mikołaja przywołamy, 
By na zawsze został z nami!

Kraina Wesołych Reniferów dla dzieci od 3,5 do 4,5 lat z rodzicem

Dwa wesołe renifery 
do zabawy już gotowe. 

Tupią radośnie kopytkami 
byście przyszli bawić się z nami. 

Dużo frajdy dla Was mają.
Chodźcie szybko, bo długo już czekają! 

Kraina Lodu dla dzieci od 5 do 6 lat bez rodzica

Zimowa kraina swe wrota otwiera,
ogromne wrażenie na Tobie wywiera.
Piękny krajobraz widzisz przed sobą,
którego się właśnie stajesz ozdobą.
W zimowej scenerii się pobawimy
i pierniczki razem ozdobimy.
Ten dzień będzie zimowy.
Po prostu wyjątkowy!



Kiedy: 8 grudnia 2018
Godzina:10:30-12:30
Miejsce: budynek Przedszkola Niepublicznego Przedszkolna Chatka
Adres: ul. A.G. Siedleckiego 12
Cena: 30zł/za dziecko (dla rodzeństw mamy przewidziane zniżki)
Zapisy: fundacja@nowe-pokolenie.pl 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Gwarancją miejsca jest dokonanie płatności do 6 grudnia.

 Dom Edukacyjno-Kulturalny Regnum i Przedszkolna Chatka są prowadzone przez Fundację Nowe
Pokolenie.  Środki  finansowe  z  zakupu  biletów  przekazywane  są  właśnie  na  jej  działalność
charytatywną.  Fundacja  jest  pomysłodawcą  Ogólnopolskich  Warsztatów  Artystycznych  „Radosne
Serca”  oraz  Ogólnopolskiego  Festiwalu   Radosnych  Serc  dla  dzieci  z  placówek  opiekuńczo-
wychowawczych. Dla Fundacji są to najważniejsze inicjatywy, ponieważ pokazują, że warto stwarzać
możliwości  rozwoju  artystycznego  dzieci  ze  środowisk  dysfunkcyjnych  ,  ponieważ  potrafią  one
zmotywować do podjęcia pracy nad rozwojem swoich talentów i pasji co niejednokrotnie odmienia
ich życie.


