
 

 

 

 

    KONCERTY, EKSPERYMENTY, 

SPOTKANIA I UROCZYSTOŚCI               

W PRZEDSZKOLU W ROKU 

SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

 
 

 
WRZESIEŃ 

         
 24.09.2020 r. od godz. 9.00- 11.30 

„Doświadczanie przez eksperymentowanie” 

Dlaczego mydło usuwa brud 
Zapoznanie dzieci z budową mydła i sposobem w jaki mydło usuwa 

brud. Poznanie zasad higieny i jej znaczenia dla naszego zdrowia. 

 

 

 



 

 

PAŹDZIERNIK             

 

                               

 07.10.2020 r. 

godz. 9.00-11.30 

„Doświadczanie przez eksperymentowanie” 

Pisanie prądem 
Zapoznanie/ przypomnienie zagadnień związanych  

z prądem/przewodzeniem prądu/ zasadami bezpieczeństwa  

przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Rysowanie prądem.    

                                                            

 12.10.2020 r. godz. 9.15               

„Kolorowy świat”-  koncert muzyczny 

 Gucio i Duduś                 

 

 

 

 LISTOPAD  

 

 

 04.11.2020 r. od 9.00 -11.30 

   „Doświadczanie przez eksperymentowanie” 

Szalone rodzynki 
Zapoznanie się z pojęciem gęstości i zachowaniem substancji o różnej 

gęstości względem siebie. Wprowadzenie pojęć gaz, ciecz, ciało stałe.  

 

 9.11.2020 r. godz. 9.15 

„ W jesiennym lesie”  

– koncert muzyczny (trąbka) 

 



  

GRUDZIEŃ                                     

                  

 

 02.12.2020r. od 9.00-11.30 

„Doświadczanie przez eksperymentowanie” 

Jak stworzyć sztuczny śnieg 
Omówienie znaczenia wody w przyrodzie i w laboratorium. Pokazanie, 

że woda nie zawsze wygląda tak samo. Stworzenie sztucznego śniegu. 

 

 

 

 07.12.2018 r. godz. 9.15       

„Co się stało z prezentami?”    

– koncert muzyczny (akordeon) 

 

 

 17.12.2020 r. godz. 10.00 

„Mikołaj jest tuż, tuż...”  

– zabawa z Mikołajem          

 

 

 

 

 

 

 

 „Niespodzianki na choinkę” - warsztaty   

świąteczne - terminy do ustalenia 

 

 



STYCZEŃ                          

                                       

 11.01.2021 r. godz.9.15 

„Nowy rok nowe przygody”” – koncert muzyczny 

Gucio i Duduś 
 

 

  Uroczystości  

     z okazji  

     dnia Babci i Dziadka       
     - terminy do ustalenia 

                            

 

LUTY                                   

 

 03.02.2021 r. od 9.00-11.30 

„Doświadczanie przez eksperymentowanie”  

Dwutlenek węgla co to takiego? 
Zapoznanie z właściwościami dwutlenku węgla. Omówienie znaczenia 

dwutlenku węgla dla życia na ziemi.  
 

 09.02.2021 r. godz. 9.30-11.00 

  „Szalony karnawał” 

  -bal przebierańców 

   22.02.2019 r. od godz. 9.15  

 

 

 „Muzyka z przytupem”- koncert muzyczny        

(saksofon) 
 

 



MARZEC 

                                  
 

 03.03.2021 r. godz. 9.15     
„Doświadczanie przez eksperymentowanie” 

Jak kwaśne rzeczy jemy 
Zapoznanie z budową języka. Wprowadzenie pojęcia zmysły. 

 

 08.03.2021 r. godz.9.15                           

„Wiosenna pobudka” – koncert muzyczny 

 Gucio i Duduś 

 

                                     

 

 

KWIECIEŃ           

 

 

 07.04.2021 r. godz. od 9.00-11.30 
„Doświadczanie przez eksperymentowanie” 

Czarodziejskie lustro 

Zapoznanie dzieci z techniką tworzenia lustra.  
Zapoznanie dzieci z techniką tworzenia biżuterii. 

 

 19.04.2021 r. godz. 9.15 

„Zaczarowany wąż” - koncert muzyczny (klarnet) 

 



MAJ 

 

 

 05.05.2021 r. od godz.9.00-11.30 

„Doświadczanie przez eksperymentowanie” 

Jak powstaje tęcza 
Omówienie zjawiska tęczy .Wyjaśnienie z czego składa się światło 

białe. Pokazanie, że nie tylko światło jest mieszaniną kolorów. 

      

 

 17.05.2021 r. r. godz. 9.15 
„Indiański pióropusz” – koncert muzyczny  

(dwie gitary) 

 

  

 
                                       

 Uroczystości  

z okazji DNIA MAMY I TATY - terminy do ustalenia 

 

 

 31.05.2021 r. od godz.15.00 

 „Piknik rodzinny”  

 

 

 

 



CZERWIEC 

 
 02.06.2021 r. godz. od 9.00-11.30                            

  „Doświadczanie przez eksperymentowanie” 

  Bańki mydlane 
   Zapoznanie z pojęciem bryły. Pokazanie brył o różnych kształtach. 

 

 

 11.06.2021 r.godz.15.30        
  „Ole, ole wakacje”  

  - piknik rodzinny 

 

 

 

 14.06.2020 r. godz. 9.15 

  „Walizka przygód”- koncert muzyczny Gucio i Duduś 

 

 „Pożegnanie Przedszkola” – uroczystość dla dzieci 

kończących edukację przedszkolną – termin do 

ustalenia 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

W/w terminy mogą ulec zmianie, o czym wcześniej 

Państwa poinformujemy. 


