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HARMONOGRAM IMPREZ I WYDARZEŃ 

ZAPLANOWANYCH NA CZERWIEC 2022 R.  

 

 

 

 

CZERWIEC 2022 

DATA DZIEŃ                                               WYDARZENIA GRUPA 

01.06.2022 ŚR. 

DZIEŃ DZIECKA – PIKNIK 

1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. Tego dnia wybierzemy 

się na plenerowy piknik na świeżym powietrzu. Więcej nie możemy 
zdradzić, aby nie popsuć naszym przedszkolakom niespodzianki . 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

03.06.2022 PT. 

LEŚNE TAJEMNICE – TEATRZYK Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

„Leśne Tajemnice” –  edukacyjny spektakl opowiadający o tajemnicach 

leśnego świata. 07 Sowa , czyli Tajny Agent Lasu – wspólnie z  

Zaczarowanym Leśniczym  przewidzieli dla naszych widzów kilka 
interesujących zagadek. Wspólnie z nimi przywołają leśny deszcz, dzięki 
któremu wszyscy poczują się jak prawdziwi odkrywcy! Podczas tej 

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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przygody towarzyszyć im będzie nasz niezdarny i kochany Muchomor 

Marysia! Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem Tajnego Agenta? 
Przekonacie się już niebawem! 

Zaczynamy o godz. 10: 00 w Sali Pszczółek. 

07.06.2022 WT. 

DOGOTERAPIA 

We wtorek zakończymy roczny  cykl zajęć z dogoterapii. Czy tym razem 

przyjedzie do nas Enzo czy Zuko? Jakie nowe sztuczki nam zaprezentują? 
Jakie zadania otrzymają nasze Przedszkolaki??? 

Zajęcia odbędą się w Sali Pszczółek o godzinach: 

14:45 - Pszczółki 

15:10 - Wiewiórki 

15:40 - Niedźwiadki 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

10.06.2022 PT. 

DZIEŃ OCEANÓW – SENSOPLASTYKA 

Czerwiec jest miesiącem oceanów, w naszym kalendarzu nie mogło 
zabraknąć tego święta. Poznamy mieszkańców mórz i oceanów, dowiemy 

się jakie tajemnice skrywają morskie głębiny. Będziemy się bawić wodą, 
wyławiać, przelewać, dotykać. Bystrzakom zabawy sensoryczne nigdy się 

nie nudzą i dają mnóstwo możliwości, rozwijają kreatywność, 
spostrzegawczość, pobudzają do aktywnego poznawania świata. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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13.06.2022 PON. 

KOSMOS MUZEUM – WYCIECZKA TRAMWAJOWA 

Kosmos Muzeum jest interaktywnym muzeum sztuki cyfrowej i iluzji, gdzie  

znajdują się między innymi: tunel wirowy, cosmos room, infinity room, 

odwrócony pokój, labirynt, interaktywna mapa, ściana CMY, pokój Amesa 
oraz wiele innych.  Jesteśmy ciekawi wrażeń naszych Niedźwiadków po 
wizycie w KOOOOSMOSIE . 

NIEDŹWIADKI 

14.06.2022 PT. 

GOŚĆ W PRZEDSZKOLU – PIERWSZA POMOC  

Tego dnia do naszego przedszkola przyjdzie tata Leona ze straszaków i 

opowie nam o zawodzie Ratownika Medycznego. Dzieci będą miały okazję 
obejrzeć strój ratownika medycznego, wysłuchać informacji na temat 
udzielania pierwszej pomocy, dowiedzą się: jak rozmawiać przez telefon z 

dyspozytorką, co robić w sytuacjach zagrożenia oraz jak zachowywać się 
podczas wakacji, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń. Dzieci wezmą też 
czynny udział w ćwiczeniach z resuscytacji oraz ćwiczeniach praktycznych z 
bandażowania. 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

15.06.2022 WT. 

DZIEŃ WIATRU – EKSPERYMENTY 

Celem tego święta jest rozbudzanie zainteresowania światem przyrody 
oraz wielozmysłowe poznawanie zjawisk jakim jest też wiatr. Nasze 

Bystrzaki wykonają eksperymenty z bańkami, balonami, będą używały 
różnych form wiatru np. podmuchu ustami czy też z włączonego wiatraka. 

Ponad to dzieci poszukają wiatru poza przedszkolną salą i udadzą się do 

 

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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Parku Bródnowskiego, aby puścić latawiec. 

24.06.2022 CZW. 

BYSTRZAKI GOTUJĄ Z GASTROTEAM 

Dzieci z naszego przedszkola doskonale wiedzą o tym, że aby być zdrowym 
należy się prawidłowo odżywiać, jeść dużo warzyw i owoców w każdej 
postaci. Podczas kulinarnego spotkania Panie z firmy cateringowej 

GastroTeam przy użyciu wyciskarek i robota kuchennego wspólnie z 
Bystrzakami stworzą kolorowe koktajle i soki owocowe. Będzie pysznie, 

kolorowo i zdrowo .  

WSZYSTKIE 

GRUPY 

 


