
Kwiecień 2019 r. 
 

DATA GRUPA WYDARZENIE 
01.04 

poniedziałek 

„Słoneczka” 

„Ekoludki” 

Wyjście: 10.30 

Koncert: 11.00 

Muzyczne przedszkole – wyjście do Sali 

Kameralnej Filharmonii Śląskiej na 

koncert pt.: „Akordeon ze skrzypcami 

jadą z nami na Bałkany”. 

02.04 

wtorek 
„Słoneczka” 

godz. 10.15 

Zajęcia w pracowni rękodzieła w PM  

w Katowicach. 

03.04 

środa 

 

„Biedronki” 

godz. 11.25  

Zajęcia w pracowni Ceramiki i Rzeźby 

PM. 

„Słoneczka” 

wyjście: 9.10 
(3 osoby z grupy -  

zgodnie z regulaminem 

konkursu). 

Konkurs plastyczny pt.:  

„Podróże po Polsce” – XV Festiwal 

Twórczości Plastycznej, MP Nr 5  

w Katowicach.  

„Ekoludki” 

wyjście: 8.40 
(2 osoby z grupy – 

zgodnie z regulaminem 

konkursu). 

Olimpiada Zdrowia – MP Nr 57 im. 

Krasnala Hałabały w Katowicach. 

05.04 

piątek 
„Ekoludki” 

godz. 10.15 

Zajęcia w pracowni rękodzieła w PM  

w Katowicach. 

09.04 

wtorek 
„Słoneczka” 

godz. 10.15 

Zajęcia w pracowni rękodzieła w PM  

w Katowicach. 

 

 

 

 

10.04 

środa 

 

 

 

 

 

„Biedronki” 

wyjście: g. 9.30 

koncert: g. 10.00 

Wyjście do Sali Kameralnej Filharmonii 

Śląskiej. Dźwiękowy domek emocji z wizytą 

w muzycznych krainach – cykl edukacyjny 

dla dzieci z elementami arteterapii (m.in. 

muzykoterapia, choreoterapia).  

Temat warsztatów:  

„Powtórzenie muzycznych wizyt we 

wszystkich krainach”. 

„Ekoludki” 
wyjście: 8.40 

(6 osób z grupy – 

zgodnie z regulaminem 

konkursu). 

XIX Międzyprzedszkolny Przegląd 

Piosenki pt.: „Muzyczne podróże po 

Polsce” – MP Nr 5 w Katowicach. 

11.04 

czwartek 

 „Ekoludki” 
(10 osób z grupy – 

zgodnie z regulaminem 

konkursu). 

Wyjazd busem na Festiwal Piosenki pt.: 

„WESOŁY MIKROFON” – MDK 

Ligota. 



12.04 

piątek 
„Ekoludki” 

godz. 10.15 

Zajęcia w pracowni rękodzieła w PM  

w Katowicach. 

16.04 

wtorek 

„Biedronki” 

„Słoneczka” 

„Ekoludki” 

 

wyjście: 10.15 

„Basia 2” bajka dla dzieci – wyjście do 

Sali Teatralnej PM w Katowicach. 

17.04 

środa 

 

 

 

„Misie” 

godz. 10.15 

 

 

 

Wszystkie grupy 

Poranek wielkanocny – przedstawienie 

dla wszystkich dzieci z PN „Pałacyk” – 

zapraszamy chętnych Rodziców z grupy 

Misie. 

 

 

Spotkanie przy Wielkanocnym Stole 
Spotkanie dla wszystkich dzieci. 

25.04 

czwartek 

„Ekoludki” 

godz. 9.30 
(2 osoby z grupy – 

zgodnie z regulaminem 

konkursu). 

I OLIMPIADA EKOLOGICZNA 
organizator: Przedszkole Niepubliczne 

„Pałacyk” w Katowicach. Gośćmi będą 

dzieci z innych placówek.  
 

 

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 

oraz radosnego wiosennego nastroju 

życzą Dzieci, Grono Pedagogiczne oraz Dyrekcja 

Przedszkola Niepublicznego „Pałacyk” 

 

 

 


