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UUUWWWAAAGGGAAA:::   TTTeeerrrmmmiiinnnyyy   ppplllaaannnooowwwaaannnyyyccchhh   iiimmmppprrreeezzz   iii   uuurrroooccczzzyyyssstttooośśśccciii   
mmmooogggąąą   uuullleeegggaaaććć   zzzmmmiiiaaannnooommm!!!   

 

WWWRRRZZZEEESSSIIIEEEŃŃŃ   
  Spektakl teatralny „Zając wiercipięta” 

10.IX /wtorek/ godz. 11.00 
  Koncert „Kolorowy wycinaniec łowicki” – suita łowicka 

19.IX./czwartek/ godz. 11.15 
 

PPPAAAŹŹŹDDDZZZIIIEEERRRNNNIIIKKK   
 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Cztery pory roku”  

01.X./wtorek/  godz. 9.00- 15.00 
(oddziały II, III, IV) 

 Jesienny piknik integracyjny + pasowanie na przedszkolaka 
04.X./piątek/   godz. 15.00 

 Koncert „Na dworze u mości Boligłowy” – kultura dworska 
17.X /czwartek/  godz. 11.15 

 Spektakl teatralny „Przygody małej Pipi” 
22.X /wtorek/   godz. 11.15 

  

LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDD   
 

 Koncert „Zasiali górale…” – trojak i inne tańce śląskie 
14.XI /czwartek/ godz. 11.15 

  Spektakl teatralny „Od Popiela do Piasta” 
19.XI /wtorek/ godz. 10.30 
 

 



GGGRRRUUUDDDZZZIIIEEEŃŃŃ   
 

 Koncert „Hej kolęda!” – obyczaje i tradycje około świąteczne 
05.XII /czwartek/ godz. 11.15 

 Spektakl teatralny i zabawa choinkowa 
(również rozmowy z Mikołajem, pamiątkowe zdjęcia) 

12.XII /czwartek/ godz. 11.45 
 

SSSTTTYYYCCCZZZEEEŃŃŃ   
 Koncert „Hej! Od Krakowa jadę” – tańce i piosenki z okolic 

Krakowa 
16.I /czwartek/ godz. 11.15 

 Występy dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka 
23. I /czwartek/ godz. 15.30 

oddziały III i IV 
godz. 16.15 
oddziały I i II 

  Spektakl teatralny „Przygody Doktor Oli”   
28.I /wtorek/  godz. 11.15 

 

LLLUUUTTTYYY   
 

 Bal karnawałowy 
04.II /wtorek/  godz. 14.00 

 Spektakl teatralny „Mała myszka” 
11.II /wtorek/  godz. 10.30 

 Koncert „W rzeszowskiej izbie” – suita pieśni i tańców 
rzeszowskich 

13.II /czwartek/ godz. 11.15 
 

MMMAAARRRZZZEEECCC   
 Spektakl teatralny – „O chłopcu z drewna” 

11.III /wtorek/ godz. 10.30 
 Koncert „Z taborem na polskich drogach”– tańce mniejszości 

cygańskiej 
20.III /czwartek/ godz. 11.15 
 
 

 



KKKWWWIIIEEECCCIIIEEEŃŃŃ   
 Spektakl teatralny „Zaczarowany las” 

08.IV /wtorek/ godz. 10.30 
 Koncert „Śmigus – dyngus na wsi” – zwyczaje i obrzędy 

świąteczne  
10.IV /czwartek/ godz. 11.15 

 

MMMAAAJJJ   
 Koncert „Góry, nasze góry” – tańce i zabawy z gór polskich 

08.V /czwartek/ godz. 11.15 
 Spektakl teatralny „Ratunku dzidziuś” 

20.V /wtorek/  godz. 11.00 
 Występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty 

26. V /poniedziałek/  godz. 15.30 
oddziały III i IV 
godz. 16.15 
oddziały I i II 

 

CCCZZZEEERRRWWWIIIEEECCC   
 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego  

VI /środa/  godz. 9.00 – 16.00 
 Olimpiada sportowa przedszkolaków 

03.VI /wtorek/ godz. 10.30  
 Koncert „Dożynki pod Lublinem” – wesołe przyśpiewki i tańce 
lubelskie 

12.VI /czwartek/ godz. 11.15 
 Pożegnanie 5-latków 

13. VI /piątek/ godz. 15.30 
 Piknik integracyjny w ogrodzie 

VI. /piątek/  godz. 16.00 

 


