
KALENDARZ  IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 
NA ROK 2014/2015


TERMIN
UROCZYSTOŚĆ
Wrzesień
„ O tajemnicach dźwięku” – koncert muzyczny


Wycieczka do Urzędu Miasta Ząbki

„Czarodziejski teatrzyk życzeń” – teatrzyk Jaś


Wycieczka do Nadleśnictwa Drewnica

,,Dzień przedszkolaka” – wspólne świętowanie

Udział w festynie rodzinnym :”Każdy przedszkolak dobrze wie, jak bezpiecznie zachować się”
Październik
„ Na cygańską nutę” – koncert muzyczny


„Wycieczka do Obamy” – kreatywna zajęcia z języka angielskiego

„Przedszkolaki nauczycielom” – krótki program artystyczny przygotowany dla emerytowanych pracowników przedszkola.


„Światowy dzień zwierząt” -  rozpoczęcie zbiórki karmy dla zwierząt z warszawskiego schroniska „Na Paluchu” związana z dniem Zwierząt obchodzonym 4 października

Listopad
Święto Zmarłych - pamiętamy o najbliższych i poległych żołnierzach – wycieczka w celu zapalenia zniczy.


„ Co każdy przedszkolak wiedzieć powinien” –spotkanie z policjantami.

,,Słowiańskie zabawy”- zabawy dla wszystkich


Wykonanie drzewa genealogicznego przez dzieci we współpracy z rodzicami


Praca w grupach- budowanie makiet pierwotnych grodów z materiałów ekologicznych

„Dlaczego balet tak nam się podoba?” – koncert muzyczny

„Dzień Niepodległości” - uroczystość wewnątrz przedszkolna

„Prawa Dziecka” – uroczystość wewnątrzprzedszkolna

Rozpoczęcie akcji „Góra Grosza”.


„Kartka świąteczna – podarunek od serca” – wysłanie kartek świątecznych z życzeniami do hospicjum „Pola Nadziei”

Grudzień
„W poszukiwaniu Mikołaja” – wycieczka do fabryki bombek.

„O góralach i góralskiej muzyce” – koncert muzyczny

„Pasowanie na Przedszkolaka” – uroczystość wewnątrz przedszkolna z udziałem rodziców . (dzieci 3- letnie)


„I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – zbiórka darów dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Schowek” w Ząbkach

„ Wspólne kolędowanie” – koncert wigilijny dla całej społeczności przedszkolnej.


„Wigilia” – spotkania opłatkowe w grupach.

Styczeń
Bal karnawałowy – zabawa taneczna 


„Turniej Rycerski”- zabawy dla wszystkich

Wspólne wykonanie makiety Zamku ,,Leśny Zakątek”

„Koncert solistów” – koncert muzyczny

„Dzień Babci i Dziadka”- program artystyczny w wykonaniu dzieci.

Luty
„Koncert karnawałowy” – koncert muzyczny

„ Co każdy przedszkolak wiedzieć powinien” -spotkanie z dietetykiem
Marzec
„Aby zmądrzały żaby” – teatrzyk Jaś

Uroczystość wewnątrz przedszkolna- I Dzień Wiosny połączony tematem rocznym- tańce regionalne, ,,pokaz mody- ,,stroje historyczne” itp.

Wycieczka na pocztę

,,W prezencie od Królowej Bony”- zabawy kulinarne


„O czarnych płytach, gramofonach i muzyce, przy której bawią się dorośli w klubach” – koncert muzyczny

„Pamiątki z przeszłości” - stworzenie ekspozycji ze zbiorów prywatnych

Kwiecień
Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

„O dawnych tańcach tańczących na dworach” – koncert muzyczny

,,Od iskierki do żarówki”- wspólne zabawy

,,Roboty do roboty”- zajęcia w grupach z wykorzystaniem robotów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.

„Złoty kurczak” – teatr lalkowy Fraszka

„Światowy Dzień Ziemi” – marsz ekologiczny.


Zajęcia otwarte dla rodziców w każdej grupie
Maj
„Zaczarowany świat operetki” – koncert muzyczny

Wycieczka na lotnisko

Piknik rodzinny pt. „ Dawniej i dziś”

Święto Niezapominajki – wspólne zabawy wszystkich grup.

„ Co każdy przedszkolak wiedzieć powinien” –spotkanie ze Strażą Pożarną
Czerwiec
Wyjazd na Zielone Przedszkole – „Biskupin”

Teatrzyk interaktywny „   ” –  teatrzyk Jaś

„O muzyce i tańcach z Zielonej Wyspy” – koncert muzyczny

Wycieczka całodniowa  z okazji Dnia Dziecka
Wrzesień/czerwiec
Uczestniczenie dzieci w konkursach organizowanych przez różne instytucje.

„Zajęcia czytelnicze” – w Miejskiej Bibliotece

Lekcja muzealna w Zamku Królewskim

Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

Lekcja historyczna w Wilanowie

Wycieczka do Muzeum Techniki

Poznajemy właściwości gliny- wycieczka do MOK- zabawy z gliną-warsztaty praktycznego działania
W trakcie roku szkolnego – zgodnie z realizacją  treści programowych – organizacja wycieczek autokarowych po Warszawie i  dalszego środowiska przyrodniczego.
Informacje będą przekazywane na bieżąco na tablicy ogłoszeń.


