
KALENDARZ  IMPREZ: luty-marzec 

01.02. 10.30 
15.30 

Koncert kolęd dla ZS nr 6 
„Pożegnanie z kolędą”  Koncert kolęd 

 
 

08.02.  9.00 
 
9.00 
10.00 

Koncert muzyki poważnej pt. „Ukraińska dusza zaklęta w akordeonie guzikowym”  
w wykonaniu muzyków z Fundacji Wszyscy Tworzymy Sztukę 
Dogoterapia w grupach żłobkowych 
Zajęcia rzeźbiarskie we wszystkich grupach przedszkolnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.02   9.30 Bal karnawałowy „W krainie tańca i muzyki” 

16.02. 9.30 Bajka pt. „Królowa Śniegu” w wykonaniu aktorów z teatru z Białystoku 

19.02 10.00 Wycieczka do Centrum Copernicus na wystawę edukacyjną „Kraina dźwięku i 
obrazu”  Żabki, Pszczółki, Sowy 

20.02. 9.00 Muzyka etniczna pt. ”Bałkany to nie tylko trąby” podczas której dzieci poznają  
bałkańskie instrumenty muzyczne, m.in. olbrzymi bęben duval i małe duvali,  
perkusjonalia oraz oryginalne bałkańskie stroje ludowe 
 

26.02. 9.00 Bajka pt. „Kopciuszek” w wykonaniu aktorów z Teatru Vaska 

28.02  Wyjazd do planetarium gr „Sówki” spektakl pt „Astro – kosmiczny pies” 

01.03 10.00 Lubimy gry i zabawy sportowe – udział w zawodach SP 18 grupa „Sowy” 

02.03 10.45 Warsztaty świąteczne w ogrodzie zoo botanicznym – wyjazd dzieci z grupy „Żabki” 

05.03 10.45 Warsztaty świąteczne w ogrodzie zoo botanicznym – wyjazd dzieci z grupy „Sówki” 

08.03. 10.00 
9.30 

Zajęcia rzeźbiarskie w grupach przedszkolnych 
Dogoterapia w grupach żłobkowych 

09.03. 10.45 Warsztaty świąteczne w ogrodzie zoo botanicznym – wyjazd dzieci z grupy 
„Pszczółki”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.03 10.15 Bajka kukiełkowa  pt. Piękna i bestia w wykonaniu aktorów z teatrzyku Vaska 
 

15.03 9.00 Przedszkolny Skyway – pokaz światła dźwięku, eksperymenty z barwa i dźwiękiem 
 

21.03  Powitanie wiosny – uroczystość przedszkolna 

22.03.  10.00 Koncert pt. „Improwizacja w muzyce – Jazz i Jazzmani”  w wykonaniu muzyków z 
Fundacji WTSZ 
 

 26.03. 09.00 Muzyka etniczna pt. „Muzyczna podróż na wyspę Lombok” – zapoznanie dzieci z 
wyspą Lombok, z  ubiorem mieszkańców wyspy i z instrumentami na których grają 
: bębny lonkińskie, wyspiarskie grzechotki i instrumenty w kształcie zwierząt 

30.03. 11.00 Zajączek w przedszkolu i żłobku – zabawy w poszukiwaniu jajek wielkanocnych 
 

Ponadto zajęcia dodatkowe: 

Poniedziałek: 10.00    Szkoła Pamięci 

Wtorek:            9.30    Zajęcia ogólnorozwojowe z piłką w grupach „Motylki” , „Żabki” i „Pszczółki” 

                         11.30    Robotyka w I i III wtorek miesiąca 

Środa:        od   9.00    Zajęcia umuzykalniające w grupach Żłobkowych i przedszkolnych 

                            9.30   Religia w grupie „Sówki” 

                    od 11.00   Zajęcia z języka angielskiego 

Czwartek:        10.00   Warsztaty  edukacyjne klockami Lego 

                          11.00   Taniec towarzyski w grupie „Pszczółki” i „Sówki” 

Piątek:                9.30   Nauka gry w szachy w grupie „Sówki” 

                          10.00   Szkoła Pamięci dla dzieci zapisanych 

                          11.30   Zajęcia z języka angielskiego 


