KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
PIJARSKIEGO PRZEDSZKOLA W WARSZAWIE
DATA

SZCZEGÓŁY,
ODPOWIEDZIALNI

WYDARZENIE
WRZESIEŃ

8 września
Godz. 13.00
6 września
godz.13.45
13 września
Wyjazd godz.
8.30-17.00

Inauguracja Roku
Szkolnego 2019/2020
Msza św. dla dzieci z
przedszkola i parafii
Koncert edukacyjny
„Wakacyjne
wspomnienia”instrument- biwajapońska gitara
Wycieczka do
Arciechowa/Zalew
Zegrzyński

24 września
9.30-13.45

Z cyklu Świat przyrody:
„Mapa świata i jej
zwierzęta”

W każdy piątek
miesiąca

Regionalne kuchnie
polskie

28 września
Polska

Wspólne gotowanie.
Regionalne kuchnie
polskie

Dzieci, rodzice i pracownicy

Wszystkie dzieci 2 tury

Wycieczka z okazji rozpoczęcia
nowego roku szkolnegoWszystkie grupy, z wyjątkiem grupy
żłobkowej
Wszystkie dzieci, nauczyciele

Wszystkie dzieci, nauczyciele

Wszystkie dzieci, Pan kucharz i
nauczyciele

PAŹDZIERNIK
20 października
Godz. 16.00

Msza św. dla dzieci z
przedszkola i parafii

Dzieci, rodzice i nauczyciele

4 października

Koncert edukacyjny„Warzywa i owoce mają
wielkie moce”instrument-gadający
bęben

Wszystkie dzieci 2 tury

10października
Godz. 9.00,
10.00, 11.00

Zajęcia chemiczne

Pingwiny, Pandy, Rozgwiazdy

1

13.00
18 października
Godz. 13.00

24 października
Godz. 10.00
25 października
Godz. 11.00
25 października
Grecja

Warsztaty bębniarskieprowadzenie
Gaspard Conde - wybitny
gwinejski muzyk i artysta.
Mistrz gry na bębnach
afrykaoskich typu djembe i
dun dun. Prowadzi warsztaty
w przedszkolach i szkołach
w całej Polsce oraz za
granicą. Jest szanowanym
instruktorem i
charyzmatycznym perkusistą,
dzieci go uwielbiają. Jest
jednym z pierwszych
afrykaoskich nauczycieli w
Polsce. Uczyło się od niego
wielu polskich muzyków i
instruktorów gry na djembe
oraz dun dun.

5 grupy

Pasowanie na
przedszkolaka i
starszaka
Teatrzyk Puntek:
Wróbelek Elemelek cz.1

Wszystkie dzieci nowoprzyjęte i
nauczycielki, rodzice

Wspólne gotowanie

Wszystkie dzieci, Pan kucharz i
nauczyciele

Wszystkie Dzieci

LISTOPAD
17 listopada
Godz.16.00
1 listopada
czwartek
2 listopada

11 listopada
12 listopada
Godz. 10.00

25 listopada
Godz. 13.15
26 listopada
9.30-13.45

Msza św. dla dzieci z
przedszkola i parafii

Dzieci, rodzice i pracownicy

Dzień Wszystkich
Świętych
Zaduszki

Dzień wolny od pracy

Narodowe Święto
Niepodległości
Apel „11 listopada” wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych
Koncert edukacyjny „Dźwięki z lasu”instrument – fletnie
Z cyklu Świat przyrody:
„Od robaka do ślimaka”

Złożenie kwiatów i zapalenie znicza
na grobowcu Państwa Wąsowskich –
delegacja z grupy 6-latków
Dzień ustawowo wolny
Wszystkie dzieci, rodzice i pracownicy

Wszystkie dzieci 2 tury

Wszystkie dzieci i nauczyciele
2

28 listopada
czwartek

Thanksgiving –Święto
dziękczynienia – USA
Canadian 14
October/Monday

28 listopada
USA/Canada

Wspólne gotowanie

29
listopada /piątek
godz. 9.30

Andrzejki i Katarzynkipoznajemy polskie
obyczaje
Zabawy poprowadzi
zespół Mag

8 grudnia
Godz.16.00
22 grudnia do 30
grudnia 2019
roku, trwa 8 dni.

6 grudnia
Godz.13.00

grudnia godz.
9.00-13.00

Wszystkie dzieci i pracownicy
Kuchnia przygotowuje tradycyjnego
indyka.

Wszystkie dzieci, Pan kucharz i
nauczyciele
Zabawy dla dzieci.
Po spotkaniu odbędzie się sesja
zdjęciowa: kalendarze/portrety

GRUDZIEŃ
Msza św. dla dzieci z
Dzieci, rodzice i pracownicy
przedszkola i parafii
Chanuka - zaczyna się
w roku 2019 z zachodem
słońca w niedzielę, 22
grudnia, a kończy o
zmroku w poniedziałek,
30 grudnia 2019
roku, trwa 8 dni.
Mikołajki
Przedstawienie teatralne
interaktywne pt.:
”Wesołe Bałwanki” i
spotkanie z Mikołajem
Adwentowy Dzień
skupienia

Wszystkie dzieci i pracownicy

Spotkanie z Mikołajem, zabawy
taneczne z Mikołajem, wręczanie
dzieciom prezentów

Dzień modlitewny dla pracowników

16 grudnia

Wspólne gotowanie:
Kucharze i dzieci
przygotowują potrawy
na nasz wigilijny stół

Każda grupa przygotowuje inną
potrawę

17 grudnia
Godz. 16.00
Teatr szkolny
27 grudnia
Grenlandia

„Spotkanie wigilijne z
rodzicami”

Wszystkie dzieci, rodzice i pracownicy

Wspólne gotowanie

Wszystkie dzieci, Pan kucharz i
nauczyciele
3

STYCZEŃ 2020
12 stycznia
2020
Godz. 16.00

Msza św. dla dzieci z
przedszkola i parafii

Dzieci, rodzice i pracownicy

3 stycznia 2020
godz.13.15

Koncert edukacyjny
”Karnawałowa grupa”instrument-batucada
Święto Trzech Króli

Wszystkie dzieci 2 - tury

18 stycznia 2020
Godz. 10.0012.00
w szkolnej sali
gimnastycznej ul.
Gwintowa 3
20 stycznia

Bal karnawałowywszyscy się przebierają

Dzieci , rodzice, nauczyciele

Wspólne gotowanie:
Kucharze i dzieci pieką
szarlotkę dla babć i
dziadków

każda grupa piecze swoją szarlotkę

21 i 23 stycznia
2020

Dzień Babci i Dziadka

30 stycznia 2020
Nigerii
31 stycznia 2020
9.30-13.45

Wspólne gotowanie

Wszystkie dzieci i dziadkowie
Poczęstunek przygotowują rodzice
dzieci przedszkolnych
Wszystkie Dzieci

2 lutego
Godz.16.00
4 lutego godz.
13.15

Msza św. dla dzieci z
przedszkola i parafii
Teatrzyk
„Na ludową nutę- czyli
wędrówki Pyzy”
Koncert edukacyjny „Gitarka dla każdego”instrument – ukulele
Wspólne gotowanie:
Kucharze i dzieci robią

6 stycznia
(poniedziałek)

7 lutego
Godz. 13.15
14 lutego

Dzień ustawowo wolny od pracy

Z cyklu Świat przyrody: Wszystkie Dzieci i nauczyciele
„Zwierzęta zimą z nami
nie zginą”
LUTY
Dzieci, rodzice i pracownicy
Wszystkie Dzieci, nauczyciele

Wszystkie dzieci 2 tury

Wszystkie dzieci, nauczyciele
4

14 lutego

lutego

25 lutego
9.30-13.45
28 lutego
Holandia

czekoladowe serduszkafondue
Na lekcjach religii
opowieść o Patronie św.
Walentym
Spotkanie z pisarzem
literatury dziecięcej
Z cyklu Świat przyrody:
„Egzotyczne czy
domowe”
Wspólne gotowanie

We wszystkich grupach
Wszystkie dzieci i chętni rodzice

Wszystkie dzieci i nauczyciele

Wszystkie dzieci, Pan kucharz i
nauczyciele

MARZEC
15 marca
Godz.16.00

Msza św. dla dzieci z
przedszkola i parafii

Dzieci, rodzice i pracownicy

1 marca

Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

Lekcja historii dla dzieci

3 marca
9.30-13.45

Z cyklu Świat przyrody:
„Pieski świat. Dog
niemiecki, sznaucer
miniaturowy.”
Koncert edukacyjny„Wiosenny uśmiech”instrument-Quijadaflexaton
Wspólne gotowanie:
kucharze i dzieci
przygotowują Irish stew

Wszystkie dzieci i nauczyciele

Dzień św. Patrykairlandzkie święto
narodowe i religijne
Święto Irlandii
Warsztaty bębniarskie

Wszystkie dzieci i pracownicy

6 marca
Godz. 13.15

18 marca

18 marca

20 marca
Godz. 13.00

Wszystkie dzieci i nauczyciele

Potrawa będzie serwowana w dzień św
Patryka

3 grupy

prowadzenie
Gaspard Conde - wybitny
gwinejski muzyk i artysta.
Mistrz gry na bębnach
afrykaoskich typu djembe i
dun dun. Prowadzi warsztaty
5

w przedszkolach i szkołach
w całej Polsce oraz za
granicą. Jest szanowanym
instruktorem i
charyzmatycznym perkusistą,
dzieci go uwielbiają. Jest
jednym z pierwszych
afrykańskich nauczycieli w
Polsce. Uczyło się od niego
wielu polskich muzyków i
instruktorów gry na djembe
oraz dun dun.

27 marca
Galapagos

Wspólne gotowanie

Wszystkie dzieci, Pan kucharz i
nauczyciele

KWIECIEŃ
5 kwietnia
Godz. 16.00

Msza św. dla dzieci z
przedszkola i parafii

3 kwietnia
Godz. 13.15
2 kwietnia
Godz. 15.00

Koncert edukacyjnyWszystkie dzieci 2 tury
„Radosne bum bum”instrument- hapi drum
Wielkanocne spotkanie z Wszystkie dzieci, rodzice, pracownicy
rodzicami- warsztaty

12 kwietnia

Niedziela Wielkanocna

13 kwietnia

Wielkanocny
Poniedziałek
Teatrzyk
„Bajka z leśnej polany”

21 kwietnia
Godz. 13.00

Dzieci, rodzice i pracownicy

Wszystkie dzieci i nauczyciele
22 kwietnia

Dzień Ziemi 22 kwietnia Wszystkie dzieci i nauczyciele
– sprzątanie świata

28 kwietnia
9.30-13.45

Z cyklu Świat przyrody:
„Przyroda wiosną ma
buzię radosną.”
Wspólne gotowanie

30 kwietnia
Chorwacja

Wszystkie dzieci i nauczyciele

Wszystkie dzieci, Pan kucharz i
nauczyciele

MAJ
10 maja
Godz. 16.00

Msza św. dla dzieci z
przedszkola i parafii

Dzieci, rodzice i pracownicy
6

1 maja piątek

Święto Pracy

2 maja sobota
U nas 4 maja

Lekcja historii dla
Wszystkie dzieci
dzieci: Dzień Flagi
Rzeczypospolitej
Polskiej, Święto
Konstytucji 3. Maja
Święto Matki Bożej
Dzień ustawowo wolny
Królowej Polski,
Święto Konstytucji 3.
Maja
III Spartakiada Sportowa Wszystkie dzieci i nauczycielki
Pijarskich
Przedszkolaków w Sali
gimnastycznej szkoły
podstawowej

3 maja/niedziela

15 maja
Godz. 14.0018.00
Sala
gimnastyczna

Dzień ustawowo wolny

22 maja
13.30

Teatrzyk Puntek
Wróbelek Elemelek cz.
II

Wszystkie dzieci i nauczycielki

25 maja
godz.13.15

Koncert edukacyjny„Sprytny flecik”instrument-fujara

Wszystkie dzieci 2 tury

27 i 28.05.2020

Matki i Dzień Ojca –
Święto Rodziny

Wszystkie dzieci i nauczycielki

w maju
Godz. 10.00

Wycieczka do Wilanowa Grupy 2, 3, 4 latki

w maju
Godz.10.00

Wycieczka do
Żelazowej Woli

29 maja
Kuba

Wspólne gotowanie

Grupy 5 i 6 latków

Wszystkie dzieci, Pan kucharz i
nauczyciele

CZERWIEC
14 czerwca
Godz. 16.00
5 czerwca
godz.13.15

Msza św. dla dzieci z
przedszkola i parafii
Koncert edukacyjny„Nareszcie wakacje”-

Dzieci, rodzice i pracownicy
Wszystkie dzieci 2 tury

7

18 czerwca godz.
13.00
16 i 17 czerwca,
2020
Poniedziałek i
czwartek godz.
15.00
18 czerwca
Godz.15.00
22 czerwca
25 czerwca
Najlepsze dania
świata!
26 czerwca
Godz.13.00

instrument-kemencheperskie skrzypce
Teatr
„Dzieci taty Abecadła”
Pożegnania
sześciolatków

Wszystkie dzieci i nauczyciele
Grupa 6-latków
Rozgwiazdy

Pożegnanie
sześciolatków
Warsztaty – ebru
Wspólne gotowanie

Grupa Świat Kosmosu

Warsztaty bębniarskie

Pięć grup

Wszystkie dzieci
Wszystkie dzieci, Pan kucharz i
nauczyciele

prowadzenie
Gaspard Conde - wybitny
gwinejski muzyk i artysta.
Mistrz gry na bębnach
afrykaoskich typu djembe i
dun dun. Prowadzi warsztaty
w przedszkolach i szkołach
w całej Polsce oraz za
granicą. Jest szanowanym
instruktorem i
charyzmatycznym perkusistą,
dzieci go uwielbiają. Jest
jednym z pierwszych
afrykaoskich nauczycieli w
Polsce. Uczyło się od niego
wielu polskich muzyków i
instruktorów gry na djembe
oraz dun dun.

30 czerwca godz. Wyjazd pożegnanie z
9.00-18.00
przedszkolem
Temat wycieczki: „Co
biega i hasa po polach i
lasach”- Głęboczyce

Wszystkie dzieci i nauczycielki

8

