
 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Artystyczno – Językowe „BYSTRZAKI” 

ul. Poborzańska 8, 03-368 Warszawa 

przedszkolewarszawa@wp.pl 

bystrzaki.com.pl 

tel. 603–635–555 

Strona 1 z 4 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I WYDARZEŃ 

ZAPLANOWANYCH NA MAJ 2022 R.  

 

 

 

 

MAJ 2022 

DATA DZIEŃ WYDARZENIE GRUPA 

06.05.2022 PT. 

SENSORYSIE –  WYCIECZKA DO SENSORYCZNEGO LABIRYNTU 

 

Kraina Sensorysi –  największa sensoryczna przestrzeń, stworzona 

całkowicie z myślą  o  prawidłowym rozwoju zmysłów i 

zdolności poznawczych u dzieci.  Labirynt sensoryczny, w którym dzieci  
wkraczają do magicznego świata i  doświadczają wrażeń odpowiednich 
kolejnym zmysłom:  wzroku, słuchu, węchu, dotyku, czucia głębokiego  
i równowagi. Wyjście z przedszkola o godzinie 9:00.  

Prosimy o przygotowanie skarpetek antypoślizgowych dla dzieci. 

WIEWIÓRKI 
NIEDŹWIADKI 
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06.05.2022 PT. 

NA ZIELONEJ ŁĄCE – CZYLI ZABAWY SENSOPLASTYCZNE 

 

Nasza multisensoryka wykorzystuje różne faktury, materiały, produkty 
spożywcze, masy plastyczne oraz zapachy, aby pobudzić dziecięce zmysły.  
Tym razem tematem przewodnim będzie łąka i  kolor ZIELONY.  

PSZCZÓŁKI 

09.05.2022 WT. 

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ – BYSTRZAKI GOTUJĄ 

 

Bystrzaki dowiedzą się jak wygląda flaga UE, zapoznają się z hymnem ,,Oda 

do radości" i upieką pyszności z ciasta francuskiego. Będzie pysznie !!! 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

13.05.2022 PT. 

ALPAKOTERAPIA 

Alpaki u wszystkich wzbudzają ogromną sympatię dzięki swojemu 
łagodnemu usposobieniu. Są inteligentne i ciekawe otoczenia. 

Alpakoterapia  wspiera rozwój w sferze emocjonalnej, poznawczej i 

społecznej, dba także o ich rozwój ruchowy. 
 

Przed Bystrzakami kolejne zajęcia  o godz. 11.00. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

17.05.2022 ŚR. 

DZIEŃ KOSMOSU – EKSPERYMENTY 

 

Podczas Światowego Dnia Kosmosu będziemy poznawać i odkrywać 

tajemnice Wszechświata. Tego dnia przedszkolaki dowiedzą się wielu 

fascynujących ciekawostek na temat kosmosu. Wykonają także 
doświadczenie i postarają się zamknąć kosmos w słoiku. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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20.05.2022 PT. 

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZOŁY – WARSZTATY ZOOLOGICZNE „PSZCZOŁY 
NASI MALI PRZYJACIELE” 

 

Przedszkole zamienimy w małą mobilną pasiekę. Bystrzaki dowiedzą się jak 
powstaje miód, kim jest pszczelarz, gdzie mieszkają pszczoły, jak rozróżnić 
królową od zwykłej robotnicy i czy pszczoły są nam potrzebne. Atrakcją 
będzie prawdziwy szklany ul, w którym mieszka pszczela rodzina, akcesoria 
pszczelarskie. Odbędą się też warsztaty, podczas których dzieci wykonają 

świece z wosku pszczelego.  

WSZYSTKIE 

GRUPY 

24.05.2022 WT. 

DZIEŃ RODZINY  
 

„Mama i tata” to najpiękniejsze słowa świata. Z tej okazji nauczyciele wraz 

z dziećmi szykują niespodziankę.  Zapraszamy Państwa do przedszkola na 
uroczystość Dnia Rodziny, na której będziecie Państwo mogli podziwiać 
telenty wokalne i aktorskie swoich dzieci. 

Występy odbędą się w Sali Pszczółek: 
15.00 - Grupa Wiewiórek 

16.00 - Grupa Pszczółek 

17.00 - Grupa Niedźwiadków 

 

Po występie zapraszamy na słodki poczęstunek . 

 

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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26.05.2022 CZW. 

WYCIECZKA AUTOKAROWA DO TIPI KAMP  

 

Tipi Kamp to miejsce edukacyjno - rozrywkowe znajdujące się w Puszczy 
Kampinowskiej. Podczas pobytu w kampinosie nasze Bystrzaki będą brały 
udział w zajęciach survivalowych oraz przyrodniczych. Zwieńczeniem 
wycieczki będzie pieczenie kiełbasek nas ogniskiem. Już nie możemy się 
doczekać  

Wyjazd planowany jest na godz. 8.00. 

Powrót ok. godz. 16.00. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

 


