
Kalendarz   

            imprez/uroczystości  2021/2022 

20.09.2021        „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – zabawa 

 

30.09.2021        „Wizyta alpaki w przedszkolu” -  godzina 9.30 

                                   zajęcie edukacyjne 

 

07.10.2021        „Labolo” - „Tajemniczy kosmos” od godz. 9.00  

                                  doświadczenie przez eksperymentowanie 

 

      15.10.2021         warsztaty teatralne od godz. 9.00 

                                 (prowadząca Renata Birska)   

 

      18.10.2021        godz. 10.30 koncert muzyczny /wiolonczela 

                               „Jesień  dźwiękami malowana”  

 

    26.10.2021        godz. 10.45  „Polska Królowa Jarzynowa” – spotkanie     

                              muzyczno-teatralne 

                                          

    27.10.2021         godz. 15.30  „Pasowanie na Przedszkolaka” 

                  

      04.11.2021        „Labolo” - „Zobaczyć dźwięk” od godz. 9.00  

                                 doświadczenie przez eksperymentowanie 

 

      05.11.2021         warsztaty teatralne od godz. 9.00 – prowadząca Renata Birska 

                                  

      09.11.2021         godz. 11.00  „Serce w plecaku” – spotkanie patriotyczne   

      02.12.2021        „Labolo” - „Kolorowe jony” od godz. 9.00  

                                 doświadczenie przez eksperymentowanie  

      03.12.2021         „Wizyta Mikołaja w przedszkolu” od godz. 9.00 

 

    06.12.2021        godz. 11.00  koncert muzyczny „Mikołaj”  

 

    09.12.2021        warsztaty teatralne od godz. 9.00 – prowadząca Renata Birska   

 

           grudzień 2021   świąteczne spotkania 

                                      (terminy i organizacja będą podane w późniejszym czasie) 

 

     07.01.2022        warsztaty teatralne od godz. 9.00 – prowadząca Renata Birska  



      styczeń 2022   „Święto Babci i Dziadka” 

                                (terminy i organizacja będą podane w późniejszym czasie)   

26.01.2022    godz.10.00    „Bal karnawałowy” 

       03.02.2022     „Labolo” - „Wahadło” od godz. 9.00  

                               doświadczenie przez eksperymentowanie 

 

       18.02.2022         warsztaty teatralne od godz. 9.00– prowadząca Renata Birska 

       04.03.2022         warsztaty teatralne od godz. 9.00 – prowadząca Renata Birska 

       21.03.2022       godz.10.30   „Tańczymy, śpiewamy wiosnę witamy” 

                              „Spacer z Marzanną Zimową Panną” 

       03.03.2022     „Labolo” - „Odrzutowe labolatorium” od godz. 9.00  

                              doświadczenie przez eksperymentowanie 

 

      31.03.2022    „Labolo” - „Czy cukier jest zdrowy” od godz. 9.00  

                             doświadczenie przez eksperymentowanie 

 

      08.04.2022      warsztaty teatralne od godz. 9.00 – prowadząca Renata Birska   

   kwiecień 2022  świąteczne spotkania 

                                    (terminy i organizacja będą podane w późniejszym czasie) 

 

      05.05.2022    „Labolo” - „Na wodzie i pod wodą” od godz. 9.00  

                             doświadczenie przez eksperymentowanie 

 

      13.05.2022      warsztaty teatralne od godz. 9.00  – prowadząca Renata Birska 

      01.06.2022      „Dzień Dziecka” 

      10.06.2022       warsztaty teatralne od godz. 9.00 – prowadząca Renata Birska 

      02.06.2022    „Labolo” - „Jak z robaka zrobić ślimaka?” od godz. 9.00  

                             doświadczenie przez eksperymentowanie 

 

czerwiec 2022    uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 

      Terminy, zajęcia czy uroczystości mogą ulec zmianie 

       



 

      

 


