
KALENDARZ IMPREZ na rok szkolny 2017/2018 
UWAGA: Terminy planowanych imprez i uroczystości mogą ulegać zmianom! 

(wszystkie imprezy finansowane są z funduszu Rady Rodziców) 

 

WRZESIEŃ 

  Spektakl teatralny „W 7 dni dookoła bajek” 

                      07.IX/czwartek/ godz.11.00 

  Koncert  "Na wesoło i poważnie " – puzon, altówka, piła  

                    12.IX./wtorek/ godz.11.30 

  Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Cztery pory roku”  

                    13.IX./środa/   godz.9.00- 15.00  (oddziały I, II, III, IV) 

  Warsztaty naukowe "Dwutlenek węgla - co to jest i czy można go zobaczyć?”  

               21.IX /czwartek/ godz. 9.30 
   

PAŹDZIERNIK 

  Koncert  "Muzyka latynoamerykańska" –  gitara, tres cubano, cajon, bongosy  

                      03.X /wtorek/ godz.11.30 

  Spektakl teatralny „Nadchodzi Pipi” 

               05.X /czwartek/  godz.11.00  

  Jesienny piknik integracyjny + pasowanie na przedszkolaka 

                     05.X./czwartek/ godz.15.30 

  Warsztaty naukowe „Powietrze - z czego się składa? Doświadczenia z ciekłym 

azotem”            19.X /czwartek/   godz.9.30 
   

LISTOPAD 

  Spektakl teatralny „Koziołek Matołek wyrusza w świat” 

              09.XI /czwartek/   godz.11.00  

  Warsztaty naukowe „Jak powstaje burza?” 

              16.XI /czwartek/   godz.9.30 

  Koncert  "O Frycku z Żelazowe Woli, co świat fortepianem zawojował"    

              14.XI /poniedziałek/ godz.11.30 
 

GRUDZIEŃ 

  Koncert "O góralach i góralskiej muzyce" 

                   05.XII /wtorek/ godz.11.45 

  Spektakl teatralny "Co się stało z Mikołajem?"  i zabawa choinkowa 

     (rozmowy z Mikołajem, rozdawanie prezentów, pamiątkowe zdjęcia) 
              08.XII /piątek/  godz. 9.30 - 12.30  

 

STYCZEŃ 

  Koncert "O najnowszych tańcach-taniec jazzowy, współczesny, street dance 

              04.I /czwartek/ godz.11.45   
   

LUTY 

  Występy dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka 

              01.II /czwartek/  godz. 15.30 – oddziały III i IV 

                    02.II /piątek/   godz. 15.30 – oddziały I i II 



 Bal karnawałowy 

              07.II /środa/ godz.15.00    

  Koncert "O bluesie, rockꞋn rollu i innych wesołych rytmach"  

              20.II /wtorek/ godz.11.30   

MARZEC 

  Spektakl teatralny – „O pchle co manier nie miała” 

             1.III /czwartek/   godz.11.00  

  Koncert  "Porywający świat akordeonów " 

             06.III /wtorek/ godz.11.30  

  Warsztaty naukowe „Magnesy - jak działają, jak zrobić magnes?” 

             15.III /czwartek/ godz.9.30  

KWIECIEŃ  

  Koncert "Jak kiedyś w Polsce tańczono?"  

             05.IV /czwartek/ godz.11.30 

  Spektakl teatralny „Benio w opałach” 

             12.IV /czwartek/ godz.11.00 

  Warsztaty naukowe „Dźwięk - co to jest? Wysokie i niskie dźwięki” 

             19.IV /czwartek/   godz.9.30 

MAJ 

  Spektakl teatralny „Przygoda Łatka Wąchatka” 

             10.V /czwartek/  godz.11.00  

  Koncert "Co to za melodia?"      

                  15.V /wtorek/  godz.11.30 

  Warsztaty naukowe „Woda - jej właściwości. Jak zrobić wir wodny ?” 

             17.V /czwartek/  godz.9.30  

  Występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty 

             24.V /czwartek/ godz.16.00 – oddziały III i IV  

             25.V /piątek/ godz. 16.00 – oddziały I i II   

 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego  

             28.IV /poniedziałek/ godz.9.00 – 16.00           

CZERWIEC 

  Koncert "Spotkanie z piosenką żeglarską " – szanty 

             05.VI /wtorek/ godz.11.45 

  Warsztaty naukowe „Światło - jak powstaje tęcza ?” 

             07.VI /czwartek/ godz.9.30 

 Olimpiada sportowa przedszkolaków 

             14.VI /czwartek/ godz.10.30  

  Pożegnanie 6 i 5-latków 

                   19.VI /wtorek/  godz.15.30  

  Piknik integracyjny w ogrodzie 

             22.VI. /piątek/ godz.16.00 


