
KALENDARZ IMPREZ na rok szkolny 2016/2017 
 

 
 

UWAGA: Terminy planowanych imprez i uroczystości mogą ulegać zmianom! 
(wszystkie imprezy finansowane są z funduszu Rady Rodziców) 

WWWRRRZZZEEESSSIIIEEEŃŃŃ   
  Koncert "Idziemy do filharmonii" – skrzypce, tuba i fortepian  

13.IX./wtorek/ godz. 11.30 
  Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Cztery pory 

roku”  
15.IX./czwartek/ godz. 9.00- 15.00  
(oddziały II, III, IV) 

  Warsztaty naukowe „Dwutlenek węgla – co to jest i czy można je 
zobaczyć?” 

22.IX/czwartek/ godz. 10.00 
  Jesienny piknik integracyjny + pasowanie na przedszkolaka 

30.IX./piątek/  godz. 15.30 
 

PPPAAAŹŹŹDDDZZZIIIEEERRRNNNIIIKKK   
  Koncert "O muzyce i tańcu gorącej Hiszpanii" – gitara, kachon, 
tancerka flamenco 

11.X /wtorek/  godz. 11.30 
  Warsztaty naukowe „Prąd elektryczny – jak zrobić baterię  

z cytryny?” 
13.X /czwartek/ godz. 10.00 

  Spektakl teatralny „Tato, co ty na to?” 
17.X /poniedziałek/ godz. 11.00  

  

LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDD   
  Spektakl teatralny „Zdrowo i wesoło” 

08.XI /wtorek/ godz. 11.00  
  Koncert „Piękna nasza Polska cała" 

14.XI /poniedziałek/godz. 11.30 
 Warsztaty naukowe „Jak powstaje burza?” 

24.XI /czwartek/ godz. 10.00 



 
 

GGGRRRUUUDDDZZZIIIEEEŃŃŃ   
  Spektakl teatralny „Legendy psiejskie, czarodziejskie” 

01.XII /czwartek/ godz. 11.00  
  Spektakl teatralny i zabawa choinkowa 

(również rozmowy z Mikołajem, pamiątkowe zdjęcia) 
13.XII /wtorek/ godz. 9.15  

 

SSSTTTYYYCCCZZZEEEŃŃŃ   
  Warsztaty naukowe „Gęstość – co po wodzie pływa a co tonie?” 

12.I /czwartek/ godz. 10.00 
  Występy dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka 

19.I /czwartek/ godz. 15.30 
 – oddziały III i IV 
20.I /piątek/  godz. 15.30 
 – oddziały I i II 

  Koncert "Znane arie operowe i pieśni"  
31.I /wtorek/  godz. 11.30  

 

LLLUUUTTTYYY   
  Bal karnawałowy 

03.II /piątek/  godz. 15.00  
 

MMMAAARRRZZZEEECCC   
  Koncert „O tańcach towarzyskich " – samba, rumba, cha-cha 

02.III /czwartek/ godz. 11.30  
  Spektakl teatralny – „Jaś wędrowniczek” 

10.III /piątek/ godz. 11.00  
  Warsztaty naukowe „Dźwięk – co to jest?” 

16.III /czwartek/ godz. 10.00  
   

KKKWWWIIIEEECCCIIIEEEŃŃŃ      
  Spektakl teatralny „Leśne SOS” 

10.IV /poniedziałek/godz. 11.00 
  Koncert "Czy nasze ciało może mówić?" – sztuka mimu 

13.IV /czwartek/ godz. 10.15 
  Warsztaty naukowe „Jak powstaje tęcza?” 

20.IV /czwartek/ godz. 10.00 



 
 

MMMAAAJJJ   
  Spektakl teatralny „Zielona karuzela” 

08.V /poniedziałek/ godz. 11.00  
  Warsztaty naukowe „Dlaczego samoloty latają?” 

18.V /czwartek/ godz. 10.00  
  Koncert "Tajemnicza dusza instrumentów smyczkowych" – 

skrzypce, altówka, wiolonczela 
23.V /wtorek/  godz. 11.30 

  Występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty 
25.V /czwartek/ godz. 16.00 
 – oddziały III i IV  
26.V /piątek/   godz. 16.00 
 – oddziały I i II 

 

CCCZZZEEERRRWWWIIIEEECCC   
  Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego  

02.VI /piątek/  godz. 9.00 – 16.00 
  Olimpiada sportowa przedszkolaków 

06.VI /wtorek/ godz. 10.30  
  Warsztaty naukowe „Dlaczego świetliki świecą?” 

08.VI /czwartek/ godz. 10.00 
  Pożegnanie 5-latków 

20.VI /wtorek/ godz. 15.30  
  Piknik integracyjny w ogrodzie 

23.VI. /piątek/ godz. 16.00 


