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WRZESIEŃ
E CIAŁO
MOJE CUDOWN

którym poznamy
Wrzesień to miesiąc w
emnice naszego
wszystkie cudowne taj
az z Mamą Gąską
ciała. Przedszkolaki wr
ko części ciała, ale
będą poznawać nie tyl
y ubrań. W pudełku
również zmysły i nazw
dydaktycznych
znajdziemy 60 pomocy
materiały plana każdy dzień pracy:
y, płyty, książkę
styczne, szablony, plakat
pomocy
miesiąca i wiele innych
wych.
do warsztatów języko

GŁĘBIA
OCEANU

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK
W październiku zabierzemy małych
poliglotów na spotkanie z oceanem!
W naszym programie m.in. dekorowanie
rafy koralowej, wykonanie własnych mase
k
i płetw do nurkowania, podróż łodzią podwodną. Poznamy też wszystkie tajemnice
podwodnego świata zwierząt: rekinów,
ośmiornic, meduz, delfinów.
Każde zajęcia w otoczeniu pomysłowych
materiałów dla lektora i dzieci.

PORY ROKU

Dlaczego liście spadają? Skąd pochodzi
wiatr? Dlaczego pada deszcz?
Na wszystkie te pytania odpowiemy
w naszym listopadowym projekcie.
Mama Gąska jak zwykle przygotowała
masę pomysłów na jesienne warsztaty.
W programie jak zawsze mini eksperym
enty,
kulinaria, scenki, zabawy ruchowe i mnó
stwo muzyki!

MARZEC

MAJ

KWIECIEŃ

DŻUNGLA

NASZE OGRODY
KOSMOS
A gdyby tak mieć własny ogród?
i
Już w marcu Mama Gąska posadzi z Wam
a
drzew
y
dzim
Zasa
y.
roślin
pierwsze
i usłyszymy największe przeboje żuków,
pszczół i dżdżownic. W naszej kuchni
serwujemy wiosenna zupę i sałatkę!
Wszystkie pomysły i pomoce dydaktyczne
jak zwykle przyjadą do nas
w wielkim pudle Yellow Bus.

3,2,1... Start!
Zostań astronautą i wybierz się z nami
w kosmiczną podróż!
W programie m.in. wykonamy
własne rakiety, poznamy najpiękniejsze
gwiazdy i planety.
W pudełku z pomocami
odnajdziemy mnóstwo
kosmicznych atrakcji.

serwujemy cudowne
W majowym projekcie
amy nie tylko szalone
dźwięki dżungli. Spotk
iwce, ogromne
małpy, ale również len
ycznych zwierząt.
żaby i mnóstwo egzot
własne papugi
Dodatkowo wykonamy
gle Jamboree.
i urządzimy koncert Jun
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TIME POLSKA
GRUDZIEŃ

ŚWIAT JES
T MAŁY!

STYCZEŃ
DINOZAURY

CUDOWNY ŚWIAT ZIM
Y
Zima to prawdziwa okazja do
szalonych zimowych warsztatów w towarzy
stwie
Mamy Gąski. Tym razem bud
ujemy igloo,
ścigamy się z karibu, szalejemy
na śniegu
z pingwinami! Dodatkowo stw
orzymy piękne,
zimowe kolaże z materiałów
Mother Goose
Time. W pudełku jak zwykle
aż 60 pomocy
dydaktycznych na każdy dzie
ń warsztatów.

LUTY

W styczniu pakujemy plecaki
rawę
i wyruszamy na prawdziwą wyp
mie
gra
małych paleontologów. W pro
zaura,
m.in. odtworzenie śladów dino
aktylami.
powietrzne wariacje z pterod
i schoPomożemy też małemu T-rexow
kawul
nym
iecz
ezp
wać się przed nieb
ch
awy
ciek
o
stw
nem. Jak zawsze mnó
ń
dzie
dy
każ
materiałów i pomysłów na
pracy z projektem.

Pakujemy plecak
i, zabieramy map
y
i wyruszamy w po
dróż dookoła św
iata!
Odwiedzimy wiel
kie bazary,
gdzie czekają na
s cudowne zaku
py,
pogramy na afry
kańskich bębnac
h,
zo
baczymy Wielki Mur i
Krzywą Wieżę w
Piz
ie.
Mam Gąska jak
zwykle przygoto
w
ał
a
świetne scenariu
sze i niezwykłe
pomoce warszta
towe!

CZERWIEC
DOM

W czerwcu poznamy najróżniejsze miejsca,
które łączy jedno słowo: dom.
Wykonamy pajęczą sieć, odwiedzimy
dziuplę wiewiórki, norkę królika,
zaprojektujemy własny dom.
Jak w każdym projekcie, dzieci otrzymają
mnóstwo materiałów do wykonania
prac małego architekta.

pomoce dydaktyczne
dla przedszkoli
językowych

ZAMÓWIENIA:
Mother Goose Time Polska
tel: 603 455 115
info@mothergoosetime.pl
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