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

 
WWWRRRZZZEEESSSIIIEEEŃŃŃ   

�  Spektakl teatralny „Szachrajskie przygody” 
02.IX /wtorek/  godz. 11.00 

�  Koncert "Na łowicką nutę" - obereczki i nie tylko z okolic 
Łowicza 

11.IX./czwartek/  godz. 10.30 
� Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Drogoszewie  

23.IX./wtorek/  godz. 9.00- 15.00  
(oddziały II, III, IV) 

 

PPPAAAŹŹŹDDDZZZIIIEEERRRNNNIIIKKK   
� Jesienny piknik integracyjny + pasowanie na przedszkolaka 

03.X./piątek/   godz. 15.00 
� Koncert "Zagrajcież Hajduka" - zabawy i tańce górali żywieckich 

09.X /czwartek/  godz. 10.30  
� Spektakl teatralny „Szachrajskie powroty” 

21.X /wtorek/   godz. 11.00  
  

LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDD   
 

� Koncert "Wielkopolskie wiwaty" - wiwat i inne tańce wielkopolskie 
13.XI /czwartek/  godz. 10.30 

�  Spektakl teatralny „Aby zmądrzały żaby” 
25.XI /wtorek/  godz. 11.00  

 



GGGRRRUUUDDDZZZIIIEEEŃŃŃ   
 

� Koncert "Kolędować nadszedł czas" - koncert kolęd i pastorałek 
04.XII /czwartek/  godz. 10.30  

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

09.XII /wtorek/  godz. 11.45  
 

SSSTTTYYYCCCZZZEEEŃŃŃ   
� Koncert "Beskidzkie kołomajki" - tańce i przyśpiewki Beskidu 

Śląskiego  
08.I /czwartek/  godz. 10.30  

� Występy dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka 
godz. 15.30 – oddziały III i IV 
godz. 16.15 – oddziały I i II 

 
 

LLLUUUTTTYYY   
 

� Koncert "Karuzela, karuzela…" - zabawy starej Warszawy 
05.II /czwartek/  godz. 10.30  

� Bal karnawałowy 
12.II /czwartek/  godz. 15.00  

� Spektakl teatralny „Mała myszka” 
17.II /wtorek/  godz. 11.00  

 

MMMAAARRRZZZEEECCC   
� Koncert "Miód i dziegdź Puszczy Zielonej" - pieśni i tańce 

kurpiowskie 
12.III /czwartek/ godz. 10.30  

� Spektakl teatralny – „Baj i bajkoludki” 
17.III /wtorek/  godz. 11.00  

 

KKKWWWIIIEEECCCIIIEEEŃŃŃ      
� Koncert "Krakowiaczek ci ja" - najpiękniejsze melodie i tańce 

Małopolan  
09.IV /czwartek/  godz. 10.30  

� Spektakl teatralny „Jajko czy kura” 
28.IV /wtorek/  godz. 11.00 

 



MMMAAAJJJ   
� Spektakl teatralny „Przygody Koziołka Niematołka” 

05.V /wtorek/    godz. 11.00  
� Koncert "Witaj majowa jutrzenko" - polskie pieśni i tańce 

narodowe epoki oświecenia  
14.V /czwartek/  godz. 10.30 

� Występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty 
25. V /poniedziałek/ godz. 15.30 –  

oddziały III i IV 
godz. 16.15 –  
oddziały I i II 

 

CCCZZZEEERRRWWWIIIEEECCC   
� Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego  

VI    godz. 9.00 – 16.00 
� Olimpiada sportowa przedszkolaków 

02.VI /wtorek/  godz. 10.30  
� Koncert "W mieście też były tańce" - suita pieśni i tańców 
mieszczan żywieckich 

11.VI /czwartek/  godz. 10.30 
� Pożegnanie 5-latków 

12. VI /piątek/ godz. 15.30  
� Piknik integracyjny w ogrodzie 

19.VI. /piątek/  godz. 16.00 

 

 

 


