KALENDARZ IMPREZ na rok szkolny 2018/2019
UWAGA: Terminy planowanych imprez i uroczystości mogą ulegać zmianom!
(wszystkie imprezy finansowane są z funduszu Rady Rodziców)
WRZESIEŃ



Koncert „Koncert solistów” – skrzypce, akordeon, klarnet
11.IX./wtorek/ godz.11.45
Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Na końcu wsi””
25.IX./wtorek/ godz.9.00- 15.00 (oddziały II, III, IV)
PAŹDZIERNIK






Spektakl teatralny „Czarownica Próchnica”
02.X /wtorek/ godz.11.30
Jesienny piknik integracyjny + pasowanie na przedszkolaka
04.X./czwartek/ godz.15.30
Koncert ‘Poznajemy Afrykę” - afrykańskie instrumenty perkusyjne
09.X /wtorek/ godz.11.45
Warsztaty naukowe „Prąd elektryczny – jak zrobić baterię z cytryny?”
18.X /czwartek/ godz.9.00




LISTOPAD





Warsztaty naukowe „Gęstość – co po wodzie pływa a co tonie?”
15.XI /czwartek/ godz.9.00
Koncert "Piękna nasza Polska cała"
20.XI /wtorek/ godz.11.45
Spektakl teatralny „Koziołek Matołek – językowa łamigłówka”
29.XI /czwartek/ godz.11.30
GRUDZIEŃ




Koncert „Koncert kolędowy”
11.XII /wtorek/ godz.11.45
Spektakl teatralny "Grajka Mikołajka" i zabawa choinkowa

(rozmowy z Mikołajem, rozdawanie prezentów, pamiątkowe zdjęcia)
12.XII /środa/ godz. 8.30 - 10.30
STYCZEŃ






Spektakl teatralny „Bajka do zjedzenia”
10.I /czwartek/ godz.11.30
Koncert „O muzyce popularnej, czyli jak się bawić”
15.I /wtorek/ godz.11.45
Występy dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka
23.I /środa/ godz. 15.30 – oddziały III i IV
24.I /czwartek/ godz. 15.30 – oddziały I i II

LUTY
Koncert „Było cymbalistów wielu...”- cymbały
12.II /wtorek/ godz.11.45
 Warsztaty naukowe „Świecenie – dlaczego świetliki świecą?”
21.II /czwartek/ godz.9.00
 Bal karnawałowy
26.II /wtorek/ godz.11.00


MARZEC




Warsztaty naukowe „Latanie – dlaczego samoloty latają?”
14.III /czwartek/ godz.9.00
Koncert „O czarnych płytach, gramofonach i muzyce”
19.III /wtorek/ godz.11.45
Spektakl teatralny – „Ola i Tolek w dalekiej podróży”
26.III /wtorek/ godz.11.30
KWIECIEŃ





Spektakl teatralny „Lwi król”
02.IV /wtorek/ godz.11.30
11.IV /czwartek/ godz.9.00
Koncert „Dlaczego balet tak nam się podoba?”
16.IV /wtorek/ godz.11.45
MAJ






Warsztaty naukowe „Bańki mydlane – wytwarzanie baniek, zamykanie w bańce”
09.V /czwartek/ godz.9.00
Koncert „Zaczarowany świat operetki”
14.V /wtorek/
godz.11.45
Spektakl teatralny „Milutka w malachitowym borze”
23.V /czwartek/ godz.11.30
Występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty
29.V /środa/ godz.16.00 – oddziały III i IV
30.V /czwartek/ godz. 16.00 – oddziały I i II
CZERWIEC








Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Magiczna zagroda”
03.VI /poniedziałek/ godz.9.00 – 16.00
Spektakl teatralny „Bajka-niespodzianka”
04.VI /wtorek/ godz.11.30
Koncert „O muzyce i tańcach z Zielonej Wyspy” – muzyka i taniec irlandzki
11.VI /wtorek/ godz.11.45
Olimpiada sportowa przedszkolaków
13.VI /czwartek/ godz.10.30
Pożegnanie 6 i 5-latków
14.VI /piątek/ godz.15.30
Piknik integracyjny w ogrodzie
17.VI. /poniedziałek/ godz.16.00

