
KALENDARZ IMPREZ: kwiecień/maj 

 

08.02. 9.00 Warsztaty z muzyki etnicznej  

04.04. 9.00 Dogoterapia w grupach żłobkowych  

05.04 9.00 Koncert muzyki poważnej pt. „Flisak w przedszkolu”  

06.04. 9.00 Pokaz iluzji - wizyta iluzjonisty Macieja Szymańskiego „Maccino”  
    

09.04. 9.00 Wycieczka do „ Galerii Twórczości Dziecięcej” - grupy Pszczółki i Żabki  

10.04. 12.00 Warsztaty z muzyki etnicznej  

12.04. 10.00 Zajęcia rzeźbiarskie w grupach przedszkolnych  
    

17.04. 9.00 Bajka pt. „Alladyn” w wykonaniu aktorów z teatrzyku „ Vaska”  
    

18.04. 12.00 Warsztaty z muzyki etnicznej  

20.04 9.00 Muzyka etniczna pt. „Zaczarowany świat instrumentów z roślin” – poznanie  

 12,00 instrumentów zrobionych z łupin orzecha kokosowego, tykwy, bambusa i ryżu  

  Warsztaty z muzyki etnicznej  

23.04. 11.00 Spektakl „Opowieści z lodowej krainy „ w wykonaniu aktorów z Teatru  

  Współczesnego w Krakowie - wyjazd dzieci z przedszkola na spektakl do Szkoły  

  Muzycznej  

24.04  Światowy Dzień Ziemi – uroczystość przedszkona  

26.04 9.15 Zajęcie otwarte dla rodziców w grupie „Żabek”  

08.05 9.30 Zajęcia rzeźbiarskie w przedszkolu  

 9.30 Dogoterapia w żłobku  

 11.30 Warsztaty z muzyki etnicznej  

    

14..05. 9.00 Muzyka etniczna pt. „Nutki z dalekiego świata” poznanie instrumentów  

  wykorzystywanych podczas muzykoterapii i w terapii dźwiękiem np. bębny  

  oceanu, dzwonki chimes, chińska misa dźwiękowa  

23.05. 9.00 Warsztaty z muzyki etnicznej  

25.05. 16.00 PIKNIK RODZINNY pt. „Kowbojski Show” - zabawy, gry i naukę tańca kowbojskiego  

  poprowadzi konferansjer z zespołu „ Wszyscy Tworzymy Sztukę”  

30.05. 10.00 Widowisko pt. „Dalej w drogę” w wykonaniu aktorów z teatrzyku „Vaska”  

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   


