
 

KALENDARZ IMPREZ na rok szkolny 2019/2020 
 

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

 
 

WRZESIEŃ 

 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Cztery pory roku”  

                     16.IX./poniedziałek/ godz.9.00- 15.00  (oddziały III, IV) 

 Koncert „O tajemnicach dźwięku” – misy i gongi 

                     24.IX./wtorek/ godz.11.45 

 Spektakl teatralny „Koziołek Matołek wyrusza w świat” 

                26.IX /czwartek/  godz.11.00  
 

 

PAŹDZIERNIK 

 Jesienny piknik integracyjny + pasowanie na przedszkolaka 

                       04.X./czwartek/ godz.15.30 

 Warsztaty naukowe „Sekrety elektroniki, czyli którędy popłynie prąd?” 

                       10.X /czwartek/  godz.9.00 

 Koncert  „O muzyce i tańcu gorącej Hiszpanii” – tancerka flamenco, gitary, kachon 

                      15.X /wtorek/   godz.11.45 

 Spektakl teatralny „Pinokio” 

                17.X /czwartek/  godz.11.15  
  

LISTOPAD 

 Spektakl teatralny „O pchle co manier nie miała” 

               07.XI /czwartek/ godz.11.30  

 Warsztaty naukowe „Suchy lód – co to takiego?” 

               14.XI /czwartek/   godz.9.00 

  Koncert  "Czy nasze ciało może mówić? - sztuka mimu"    

               19.XI /wtorek/ godz.11.45 
 

GRUDZIEŃ 

  Koncert „O wesołej i tanecznej muzyce z Nowego Orleanu” – trąbka, klarnet, banjo 

                    10.XII /wtorek/ godz.11.45 

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

     (rozmowy z Mikołajem, rozdawanie prezentów, pamiątkowe zdjęcia) 
               16.XII /poniedziałek/ godz. 9.15 - 11.15  

 

 

STYCZEŃ 

 Koncert „Krótka historia o muzyce” – gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja 

               14.I /wtorek/ godz.11.45   

 Warsztaty naukowe „Tłuszcz + woda, czyli robimy krem do rąk” 

                    16.I /czwartek/ godz.9.00 

 Występy dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka 

               22.I /środa/  godz. 15.30 – oddziały III i IV 

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

 Spektakl teatralny „Przygody Łatka Wąchatka” 

                        30.I /czwartek/ godz.11.30 



 
 
  

 

LUTY 

 Koncert  „O tańcach towarzyskich” – walc angielski, wiedeński, tango, samba, rumba,  

              04.II /wtorek/ godz.11.45    

 Bal karnawałowy 

              06.II /czwartek/ godz.11.00     

MARZEC 

 Warsztaty naukowe „Burza” 

                  12.III /czwartek/ godz.9.00 

 Koncert „Znane arie operowe i pieśni” 

             17.III /wtorek/ godz.11.45  

 Spektakl teatralny – „Nadchodzi Pipi” 

             19.III /czwartek/  godz.11.30  
 

KWIECIEŃ  

  Warsztaty naukowe „Dinozaury – czym jest skamieniałość” 

             16.IV /czwartek/ godz.9.00 

  Koncert  „Tance świata” – tarantela, syrtaki, taniec cygański 

             21.IV /wtorek/ godz.11.45 

 Spektakl teatralny „W 7 dni dookoła bajek” 

             23.IV /czwartek/ godz.11.00 
 

MAJ 

  Koncert „Tajemnicza dusza skrzypiec”   

                   12.V /wtorek/ godz.11.45 

 Warsztaty naukowe „Magnesy, czyli przyciąganie i odpychanie” 

             14.V /czwartek/  godz.9.00  

 Spektakl teatralny „Czerwony kapturek” 

             21.V /czwartek/  godz.11.15  

 Występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty 

             27.V /środa/ godz.16.00 – oddziały III i IV  

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

CZERWIEC 

 Olimpiada sportowa przedszkolaków 

             02.VI /wtorek/ godz.10.30  

 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Drogoszewie „Pan bóbr” 

             08.VI /poniedziałek/ godz.9.00 – 16.00   

 Koncert  „Już niedługo wakacje”  

             16.VI /wtorek/ godz.11.45 

 Piknik integracyjny w ogrodzie 

             24.VI. /środa/ godz.16.00 

 Pożegnanie 6 i 5-latków 

                   19.VI /piątek/ godz. 15.30 ZIELONE MISIE (gr. IV)  

         


