
Imprezy, teatrzyki, koncerty, uroczystości 

od września 2016 r. do czerwca 2017 r. 
 

 

wrzesień 

05.09.godz.10.30 

wtorek 

Koncert muzyczny „Żegnaj lato! O czym szumi muszelka?”- 

gitara 

15.09.godz.14.30 

czwartek 

Teatrzyk „Zuzia w krainie czarów” 

22.09.godz.10.00 

czwartek 

Zajęcia w Bibliotece Multimedialnej- „Krasnale” 

27.09.godz.9.30 

wtorek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Żabki 

27.09.godz.10.00 

wtorek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Rybki 

28.09.godz.9.30 

środa 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Zajączki 

28.09.godz.10.00 

środa 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Krasnale 

październik 

04.10.godz.10.30 

wtorek 

Koncert muzyczny „Jesień dźwiękami malowana”- akordeon 

08.10. sobota          

godz.10.00-13.00 

Piknik w ogrodzie- „ Kolory, zapachy, smaki jesieni” 

14.10.godz.10.00 

piątek 

Uśmiechy dla Pań i Panów- Dzień Nauczyciela                          

w Przedszkolu 

19.10.godz.10.00 

środa 

Zajęcia w Bibliotece Multimedialnej- „Rybki” 

20.10.godz.15.30 

czwartek 

Pasowanie „Zajączków” na przedszkolaków 

24.10.godz.9.30 

poniedz. 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Żabki 

24.10.godz.10.00 

poniedz. 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Rybki 

25.10.godz.9.30 

wtorek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Zajączki 

  



25.10.godz.10.00 

wtorek 

27.10.godz.14.30 

czwartek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Krasnale 

listopad 

14.11.godz.9.30 

poniedz. 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak” -Żabki 

14.11.godz.10.00 

poniedz. 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak” -Rybki 

15.11.godz.9.30 

wtorek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Zajączki 

15.11.godz.10.00 

wtorek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”-  Krasnale 

28.11.godz.9.30 

poniedz. 

Teatrzyk „Jaś Wędrowniczek” 

29.11.godz.10.30 

wtorek 

Koncert muzyczny „Niezwykłe przygody pewnej kropli wody”-

klarnet 

 

29.11.godz.10.00 

wtorek 

Zajęcia w Bibliotece Multimedialnej- „Żabki” 

grudzień 

06.12.godz.10.30 

wtorek 

Koncert muzyczny „Wigilijne światło betlejemskiej gwiazdy”-

obój 

08.12.godz.9.30 

czwartek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak”- Żabki 

08.12.godz.10.00 

czwartek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak” -Rybki 

09.12.godz.9.30 

piątek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak” -Zajączki 

09.12.godz.10.00 

piątek 

Zabawy badawcze „Dociekliwy przedszkolak” - Krasnale 

22.12.godz.9.30 

czwartek 

Świąteczne spotkanie z Mikołajem 

styczeń 

03.10.godz.10.30 

wtorek 

Koncert muzyczny „Rycerskie opowieści, czyli o tym jak 

dawniej bywało”- trąbka 

  



26.01.godz.11.30 

czwartek 

Zabawa karnawałowa „Fiesta meksykańska” 

luty 

07.02.godz.10.30 

wtorek 

Koncert muzyczny „W krainie baśni: tajemnice starego dębu” -

kontrabas 

09.02.godz.9.30 

czwartek 

Kostiumowy bal karnawałowy 

marzec 

07.03.godz.10.30 

wtorek 

Koncert muzyczny „Kwiaciarka Balsaminka”- flet 

 

13.03.godz.9.30 

poniedz. 

Teatrzyk „O pchle, co manier nie miała” 

kwiecień 

04.04.godz.10.30 

wtorek 

Koncert muzyczny „Zaczarowana dorożka, zaczarowany 

dorożkarz”- skrzypce 

13.04.godz.9.30 

czwartek 

Teatrzyk „Zielona karuzela” 

maj 

16.05.godz.9.30 

wtorek 

Teatrzyk „Ratujmy las” 

* Koncert muzyczny „Radosne wieści z brzozowego gaju” 

-wiolonczela 

czerwiec 

06.06.godz.10.30 

wtorek 

Koncert muzyczny „Plecak pełen muzycznych niespodzianek” -

saksofon 

13.06.godz.9.30 

wtorek 

Teatrzyk „Koziołek Matołek wyrusza w świat” 

* Piknik 

 

*  Daty zostaną podane po dokładnym ustaleniu terminów. 

 

* Od stycznia do czerwca 2017 r. będą kontynuowane zabawy badawcze z cyklu 

„Dociekliwy przedszkolak”. Terminy są ustalane. 

 

*  Ustalane są miejsca i terminy wycieczek autokarowych. 

*W miesięcznych harmonogramach imprez i uroczystości wszystkie nowe   

informacje będą  podawane w miarę ich potwierdzenia. 


