HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
WRZESIEŃ
06.09.2021, godz. 10.30 „Zagubiona owieczka”, Teatr Eden
13.09.2021, g.9.15 - Koncert „Dożynki pod Lublinem”- wesołe przyśpiewki i tańce lubelskie
17.09.2021, wycieczka grupy Słoneczka i Żabki do Parku Skaryszewskiego
PAŹDZIERNIK
04.10.2021, g.9.15- „Cyrk sznurkowy” Teatr Falkoshow
18.10.2021, g.9.15 - Koncert „Krakowiaczek ci ja”- najpiękniejsze melodie i tańce Małopolan
LISTOPAD
04.11.2021- wycieczka gr Słoneczka i Żabki do fabryki bombek?
15.11.2020, godz. 11.15 – Koncert „Na łowicką nutę”- obereczki i nie tylko z okolic Łowicza
23.11.2021 wycieczka gr Słoneczka i Żabki do Teatru Baj- „Plastusiowy pamiętnik” ?
23.11.2021 wycieczka gr Tygryski i Misie do Centrum Nauki Kopernik,
26.11.2021, godz. 9.15– „Asterix ratuje Obelixa” Teatr ‘Blaszany Bębenek”
.11.2021,godz. 9.30 - „Mam talent” poranek poetycko – muzyczny
.11.2021 - ogłoszenie konkursu „Szopka bożonarodzeniowa”
25.11.2021- „Dzień pluszowego Misia”
GRUDZIEŃ
6.12.2021 - Mikołajki w Ludeczkowie
13.12.2021,godz. 9.15 - koncert „Kolędować nadszedł czas”- koncert kolęd i pastorałek
21.12.2021, godz. 09.15, tytuł spektaklu: Opowieść Wigilijna
Od .12. 2021 - kiermasz bożonarodzeniowy ozdób wykonanych przez dzieci
.12.2021 - przynoszenie szopek konkursowych
.12.2021 - głosowanie w konkursie szopek
12.2021- spotkania świąteczne (Jasełka) w grupach oraz wyniki konkursu na najpiękniejszą
szopkę bożonarodzeniową
20.12.2021 godz.9.15- spektakl teatralny „Opowieść wigilijna”, Teatr Eden

STYCZEŃ
24.01.2022, godz. 9.15-10.45- bal karnawałowy
17.01.2022,godz.9.15 - koncert „ W rzeszowskiej izbie”= suita pieśni i tańców rzeszowskich
ferie zimowe – 31.01.2022- 13.02.2022
LUTY
14.02.2022 g.9.15 – „Koziołek Niematołek”, Zespół KOP
21.02.2022, godz. 9.15- koncert „W mieście też były tańce”- suita pieśni i tańców mieszczan
żywieckich
02.2021, godz. - Przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka
MARZEC
14.03.2022, godz. 9.15 - koncert „Karuzela, karuzela…”- zabawy dawnej Warszawy
03. 2022- kiermasz wielkanocny ozdób wykonanych przez dzieci
.03.2022, godz. 9.15 - Powitanie wiosny
21.03.2022, godz. 9.15 - spektakl teatralny „Na wozie” Teatr Falkoshow
KWIECIEŃ
4.04.2022, godz. 10:30, spektakl „Najlepszy Przyjaciel” Teatr Eden
11.04.2022, godz. 11.15 - koncert „Beskidzkie kołomajki”- tańce i przyśpiewski Beskidu
Śląskiego
MAJ
16. 05.2022, godz. 11.15 - koncert
kurpiowskie

„Miód i dziegdź Puszczy Zielonej”-

pieśni i tańce

05.2022- wyjście do teatru – wszystkie grupy
.05- .05.2022- Wewnętrzny Przedszkolny Przegląd Teatralny
05.2022 - Dzień Mamy i Taty
05. 2022- wycieczki z okazji Dnia dziecka
CZERWIEC
.06.2022, godz. 9.30 - Dzień Dziecka i Olimpiada Przedszkolaka w Ludeczkowie
13.06.202, godz.9.15 – koncert „Kupalnocka na Podlasiu”- tańce i obrzędy podlaskie
.06.2022 - „Zielone przedszkole” (Ośrodek wypoczynkowy "Syrenka " w Marózie)

.06. 2022 o godz. - Piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym
06.2022- Zakończenie roku- pożegnanie starszaków

