Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych
(maj - czerwiec 2017)
LP
1.

NAZWA IMPREZY
Przedstawienie teatralne w GOK "Hutnik" pt. "Wilki i koźlęta" - udział biorą
dzieci z grupy "Mądre Sowy".

2.

Koncert w Szkole Muzycznej - prezentacja i gra na instrumentach - udział biorą
dzieci z grupy "Tygryski".

3.

Wycieczka przedszkolaków do remizy Straży Pożarnej w Gostyniu - obserwacja
pracy strażaków, poznanie sprzętu ratowniczego oraz pojazdów strażackich.

4.

Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenie dla dzieci.
"Tygryski" i "Mądre Sowy".

5.

Wyjście do GOK "Hutnik" na przedstawienie "Shrek".
Udział biorą - "Maleństwa", "Hefalumpki' i "Króliczki",

6.

Zdjęcia na tablo -"Mądre Sowy" i "Tygryski" (dzieci, które idą do szkoły) - będą
wykonywane przez firmę Foto IRIS. Prosimy, aby dzieci przyszły w tym dniu
odświętnie ubrane.

7.

Wyjście do GOK "Hutnik" na przedstawienie "Ola i Tygrysy".
Udział biorą - "Tygryski" i "Mądre Sowy".

8.

Konkurs Piosenki Przedszkolnej w Krobi pod hasłem "Śpiewamy piosenki
patriotyczne".

9.

Piknik rodzinny - Dolsk 2017
( dojazd we własnym zakresie).

10.

Majowe spotkania z rodzicami (zajęcia otwarte) - imprezy grupowe.
"Hefalumpki" - 22.05.2017 (poniedziałek)
"Maleństwa" - 23.05.2017 (wtorek)
"Króliczki" - 24.05.2017 (środa)
"Tygryski" - 25.05.2017 (czwartek)
"Mądre Sowy" - 29.05.2017 (poniedziałek)

Udział biorą

DATA
09.05.2017
(wtorek)
godz.10.15
10.05.2017
(środa)
godz. 9.30
10.05.2017
(środa)
godz. 11.30
15.05.2017
(poniedziałek)
9.00 - 11.00
16.05.2017
(wtorek)
godz. 10.00
16.05.2017
(wtorek)
18.05.2017
(czwartek)
godz. 10.00
19.05.2017
(piątek)
godz. 17.00
20.05.2017
(sobota)
12.00 - 15.00

wszystkie
spotkania
godz. 17.30

11.

"Karaibska plaża" - audycja muzyczno - edukacyjna dla wszystkich
przedszkolaków - koncert odbędzie się w naszym przedszkolu.

22.05.2017
(poniedziałek)

12.

Wycieczka "Tygrysków" (dzieci, które idą do szkoły) do Krainy Zabaw "BOGILU".
Na wycieczkę dziecko jedzie z rodzicem.

23.05.2017
(wtorek)

13.

Przedszkolny Dzień Dziecka - "na sportowo".
Zawody, konkursy i piknik na stadionie.

01.06.2017
(czwartek)

14.

Wycieczki grupowe do gospodarstwa agroturystycznego w Daleszynie.
W programie - przejażdżki kucykiem, bryczką, gry i zabawy, poczęstunek
i niespodzianki dla dzieci.
"Maleństwa" i "Hefalumpki" - 2.06.2017 (piątek)
"Króliczki" - 5.06.2017 (poniedziałek)
"Mądre Sowy" - 13.06.2017 (wtorek)
"Tygryski" - 14.06.2017 (środa)

15.

Wycieczka "Mądrych Sów" do Krainy Zabaw "BOGILU".
Na wycieczkę dziecko jedzie z rodzicem.

9.06.2017
(piątek)

16.

Żegnamy przedszkole :
"Tygryski" (dzieci, które idą do szkoły) - 21.06.2017 (środa)
"Mądre Sowy" - 22.06.2017 (czwartek).

godz. 17.00

17.

Dni otwarte dla dzieci przyjętych do przedszkola od września 2017.
29.06.2017 (czwartek) i 30.06.2017 (piątek). Szczegóły na zebraniu
organizacyjnym 8.06.2017.

