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Legionowo. Zagrali w planszówki ze swoimi dziećmi z
okazji Światowego Dnia Rodziny

W ramach akcji Dwie godziny dla rodziny rodzice dzieciaków

ze Żłobka Miejskiego otrzymali w prezencie gry planszowe,

by móc w ciekawy sposób spędzić czas ze swoimi pociechami. 

Żłobek Miejski w Legionowie przyłączył się do akcji Dwie

godziny dla rodziny. Chodzi o promocję czasu, jaki rodzice

powinni znaleźć, by spędzić go z dziećmi. Nie tylko być obok,

ale wejść w aktywną relację. – Podarowaliśmy naszym

rodzicom jako prezent niespodziankę gry planszowe, żeby

mogli się przekonać, że ich dzieci lubią takie aktywności, a nie
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16-05-2018
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Legionowo. Nad DK61 na Piaskach nie
będzie kładki dla pieszych, którą
obiecywał Błaszczak

Nabór inicjatyw lokalnych „KULTURA?
ZróbMY to!”. Do�nansowanie i pomoc w
realizacji

Wieliszew. Niebezpieczne skrzyżowanie
Topolowej i Nowodworskiej w Łajskach

Jabłonna. Ruszył konkurs. Wiemy, jakie
wymogi ma spełniać przedszkole w
Chotomowie

Serock. Paweł Konjo Konnak o absurdach,
disco polo i literaturze (wywiad wideo)
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ETYKIETY Gry Planszowe, Miejski Żłobek, Motylkowy Świat, Światowy

Dzień Rodziny

tylko świat wirtualny. To doskonały sposób, by pobawić się ze

swoim dzieckiem – mówi Barbara Mierzejewska, dyrektor

placówki.

 

Rodzice prezenty otrzymali 15 maja, czyli w Światowym Dniu Rodziny. Wszystkie gry zostały przekazane przez

organizatora akcji, Fundację Humanites, która ten pomysł realizuje już od roku 2012. – Rodzice byli zaskoczeni,

niektórzy nawet nie wiedzieli, że jest takie święto jak Światowy Dzień Rodziny. Odbiór był jednak bardzo

pozytywny. Następnego dnia kiedy przyprowadzali swoje dzieci, chwalili grę – mówi Barbara Mierzejewska.

Żłobek Motylkowy Świat został partnerem akcji, więc podobne przedsięwzięcia będą zapewne powtarzane w

kolejnych latach.

Podziel się tą informacją ze znajomymi
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Legionowo. Wypadek na Polnej. Nie
zauważyła motorowerzysty.

Wieliszew. Niebezpieczne skrzyżowanie
Topolowej i Nowodworsk…

Sponso rowane

Zostań Łowcą okazji – wybierz
nielimitowane rozmowy/SMSy/MMS…

Legionowo. Nowe stowarzyszenie „My
mieszkańcy” pokazało swoj…

Sponso rowane

Czeka Cię remont mieszkania? Jabłonna. Kandydaci na stanowisko wójta
gminy Jabłonna. Kto…

Tweetnij

PRZECZYTAJ TAKŻE

XVIII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy. „Zwiadowcy. Czytam,
bo lubię”
 15 maja 2018  Skomentuj

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich uczniowie

legionowskich szkół ponadpodstawowych uczcili w możliwie

najlepszy sposób – uczestnicząc w XVIII Międzyszkolnym

10-05-2018

Legionowo. Miasto kupiło 40 laptopów dla
legionowskich szkół. Niebawem kolejne zakupy
Legionowo do swoich placówek

oświatowych zakupiło 40 laptopów za

24-04-2018

Jabłonna. Czasem i nauka może pójść w las.
Współpraca szkoły z Nadleśnictwem
W zeszłym tygodniu uczniowie z

niepublicznej szkoły podstawowej w

Spotkanie autorskie z poetką Hanną
Niewiadomską w Szkole Podstawowej w
Łajskach
  13 kwietnia w Szkole Podstawowej w

Łajskach w ramach projektu
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Jabłonna. Kandydaci na stanowisko wójta
gminy Jabłonna. Kto ma największe
szanse?

Wieliszew. Inwestor sugeruje
nieuczciwość wójta. Osiedle za
wybudowanie szkoły?

Legionowo. Restauracja Ratuszowa
zbankrutowała, kto teraz wynajmie lokal
w ratuszu?

Jabłonna. Skarga na przewodniczącego
Rady Gminy. Modzelewski nie dopełnił
obowiązku

Nieporęt. Pastwisko i stajnie powstały
wśród domów mieszkalnych w
Michałowie-Grabinie
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Zapisz mnie do listy mailingowej.

Konkursie Czytelniczym organizowanym przez nauczycieli

bibliotekarzy.
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Legionowo. Niech żyje światło. Wystawa
interaktywna w dworcowej poczytalni
Dziś (13 kwietnia) o godzinie 18:00

odbędzie się o�cjalne

30-03-2018

Wieliszew. Klasy sportowe w Szkole
Podstawowej w Wieliszewie. Zapisy do 6
kwietnia
Od 1 września 2018 roku w Szkole

Podstawowej nr 29-03-2018

Dr. Peter Schmidt z żoną Martiną o autyzmie.
Krajowa konferencja w Arenie
W dniu 25 marca Legionowo konferencją:

PARTNERSTWO i RELACJE

27-03-2018

Dzień Nowych Technologii w Edukacji w Szkole
Podstawowej w Łajskach
21 marca obok Światowego Dnia Osób z

Zespołem Downa

26-03-2018

Wieliszew. Dzień liczby Pi w Szkole
Podstawowej w Łajskach
Co roku 14 marca cały matematyczny

świat swiętuje dzień
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wybudowanie szkoły?

Jabłonna. Skarga na przewodniczącego
Rady Gminy. Modzelewski nie dopełnił
obowiązku

Legionowo. Restauracja Ratuszowa
zbankrutowała, kto teraz wynajmie lokal
w ratuszu?
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