
DZIECKO W ŚWIECIE WARTOŚCI 
 
WRZESIEŃ – POKÓJ/SPOKÓJ  
„Na drzewie milczenia wisi jego owoc - spokój” Arthur Schopenhauer 

 
15 IX piątek 9.30 – Magik – Magicznie – Czarująco 
Nasze dzieci uwielbiają magię. Dlatego każdy maluch powinien choć raz w życiu spotkać 
prawdziwego czarodzieja. Nasz Gość to Czarodziej z najlepszej Szkoły Magii w Polsce ;) Ciekawe 
czy uda mu się wyczarować nowe zabawki ;))) 
 
21 IX czwartek – Międzynarodowy Dzień Pokoju 
 
22 IX piątek 13.30 – Spotkania z Muzyką z Filharmonią Narodową „Mali Czarodzieje” 
Małym melomanom pragniemy podarować czarodziejski kufer, którego sekrety odsłonimy w 
programie pełnym atrakcji i niespodzianek. Tematem przewodnim będzie twórczość Ignacego 
Jana Paderewskiego — kompozytora, pianisty, męża stanu i pierwszego premiera niepodległej 
Polski. Nazywany „czarodziejem klawiatury" zyskał sławę i uznanie na całym świecie. Swoje 
szerokie kontakty za oceanem wykorzystał w interesie Polaków walczących o prawo do 
własnego państwa z dostępem do morza. Utwory fortepianowe i skrzypcowe Paderewskiego 
posłużyły artystom Baletu Dworskiego Cracovia Danza do stworzenia ciekawych obrazów 
tanecznych, odwołujących się do dzieciństwa tego wybitnego artysty i gorącego patrioty. 
 
PAŹDZIERNIK – SZACUNEK  
„Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek” Daniel Defoe 

 
2 X poniedziałek – Międzynarodowy Dzień Muzyki 
 
3 X wtorek 10.30 – Wycieczka autokarowa do Farmy Dyń 
Dzieci poznają ponad 60 gatunków dyń z całego świata – od tych najmniejszych, po 
gigantyczne. Atrakcją Dyniolandu jest nietypowe pole z uprawami dyń, tykw i kukurydzy 
urządzone w formie labiryntu, mini zoo, tunel z wiszącymi tykwami, dynie Giganty ważące 400 
kg, labirynt ze słomy, słomiane zwierzaki, degustacja zupy dyniowej, animacje (konkursy, tańce 
dyniowe, zabawy) multimedialna prezentacja o dyni, podczas której opowiadamy o historii 
dyni, pochodzeniu oraz wykorzystaniu w kuchni i właściwościach zdrowotnych. Czyli będzie 
SUPER!!! 
 
17 X wtorek 10.00 – Pasowanie na Przedszkolaka 
 
20 X piątek 9.30 – Teatr Karuzela „Kociołek i Bajeczka” 
W starej bibliotece mały chochlik wrzucił do kociołka bajki, baśnie i legendy. Podgrzał, 
wymieszał i przyprawił... Czy wilk zawsze bywa zły? Czy złota rybka moz e spełnić́ swoje własne 
z yczenie i jak długo spała S piąca Królewna? Opowieść́ o wzajemnym szacunku i o tym, z e nie 
warto oceniać́ innych po pozorach. Spektakl promujący czytelnictwo. 
 
27 X piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Za rogatką grand zabawa!” 
Znany ludowy zespół Pies szczeka, zajmujący się odkrywaniem autentycznego folkloru wsi i 
miast dawnej Polski, zabierze nas tym razem w podróż po najważniejszych miastach II 

Rzeczpospolitej. Odwiedzimy przedwojenną Warszawę, Wilno i Lwów, przejdziemy się po ich 
ulicach, zajrzymy na podwórka, na dworce, do kawiarni, do kabaretu, a nawet do zwykłej 
tancbudy. Miejsca te stanowiły swoisty tygiel kultur - kresowej i mazowieckiej, wiejskiej i 
miejskiej, a nawet ulicznej i salonowej. Piosenki, ballady, tańce i zabawy, które wypełnią 
program koncertu to autentyczne melodie z lat międzywojennych, ocalone od zapomnienia w 
starych śpiewnikach, a przede wszystkim w pamięci minionych pokoleń. Odtworzone 
pieczołowicie i wykonane na ówczesnych instrumentach przeniosą nas w tamłe barwne 
miejsca i czasy.  
 
LISTOPAD – MIŁOŚĆ  
„Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy” Wergiliusz 

 
Wycieczka do Zachęty – warsztaty i lekcja muzealna. 
 
16 XI Światowy Dzień Tolerancji 
 
17 XI piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Trzej Muszkieterowie” 
Atos, Portos i Aramis z powieści „płaszcza i szpady" Alexandra Dumasa różnili się, jak pamiętamy, pod 
wieloma względami, a jednak tworzyli wspaniały zespół, który potrafił stawić czoła wielu wyzwaniom. 
Podobnie jest z bohaterami niniejszego koncertu. Klarnet, fagot i fortepian, niczym trzej muszkieterowie, 
posiadają odmienne właściwości, ale znakomicie brzmią razem i jako zespół znajdują zastosowanie w 
różnych gatunkach i stylach muzycznych. Chcemy o tym przekonać zarówno młodszych, jak i starszych 
słuchaczy. A przy okazji opowiemy o historii i budowie tych instrumentów, wskażemy na ich walory 
dźwiękowe oraz podkreślimy występujące między nimi podobieństwa i różnice.  

 
24 XI piątek 9.30 Teatr Karuzela „Pinokio” 
Drewniany Pajacyk Pinokio musi przebyć długą drogę, aby stać się człowiekiem. W trakcie tej wędrówki 
uczy się jak odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu, próbuje zrozumieć sens pracy i wartości najwyższej – 
miłości. Spektakl uczy poszanowania prawdy i uczciwości. Marzenia się spełniają, jeśli jest się dobrym 
chłopcem. 

 
GRUDZIEŃ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”  
Jan Paweł II 

 
6 XII środa – 10.00 Teatr Akademicki 
Kolejna premiera Teatru Akademickiego to kolejna okazja do spotkań rodziców, którzy chcą 
wspólnie zrobić przyjemność naszym wspólnym dzieciom. Kto wie, może i tym razem pojawi 
się Święty Mikołaj… 
 
7 XII czwartek – 10.00 Wizyta Świętego Mikołaja wraz z zaprzęgiem Reniferów… I 
psyt… ani słowa więcej, bo to przecież niespodzianka dla grzecznych dzieci ;) 
 
15 XII – 15.00 „Koncert Świąteczny”, spotkanie Wigilijne w PROM-ie Kultury, 
Charytatywny Kiermasz Świąteczny 
 
20 XII środa – Międzynarodowy Dzień Solidarności 
 
 



 
 
22 XII piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Król Midas w rękach 
Bogów” 
Opera, którą tym razem proponujemy naszym słuchaczom to dzieło całkiem nowe. Do tej pory 
sięgaliśmy zwykle po jednoaktowe opery komiczne z XVIII bądź XIX wieku, ale teraz pokażemy 
operę współczesną, napisaną na nasze zamówienie przez młodego kompozytora Piotra Wróbla. 
Bohaterem opery uczyniliśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z mitologii - króla 
Midasa, który zasłynął z zamiłowania do bogactwa i z tego, że przyprawiono mu ośle uszy. 
Nowością naszego przedstawienia jest również obsada - obok fortepianu, jak zawsze 
pełniącego rolę orkiestry, usłyszymy złocisty puzon, symbolizujący znanego ze swoich wad 
mitycznego władcę. 
 
STYCZEŃ – SZCZĘŚCIE  
„Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami” Jeremias Gotthef 

 
2 I wtorek – Światowy Dzień Pokoju 
 
5 I I piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Zaczarowany kociołek” 
Nasz teatr nie wymaga wielkich scen ani wyszukanych dekoracji. Scenografie zastąpi w nim 
muzyka. Dźwięki fortepianu i ciekawych instrumentów perkusyjnych przeobrażą każde 
najzwyklejsze nawet wnętrza w przestrzeń dla teatralnych czarów, które dzięki bajkowym 
postaciom będą także atrakcyjne dla najmłodszej publiczności. 
 
12 I piątek 9.30 – Spotkanie z Przyrodnikiem „Od robaka do ślimaka” 
Poznamy zwierzęta małe, a nawet całkiem malutkie. Dotkniemy tematu systematyki, poznamy 
pojęcie bezkręgowce. Do dyspozycji będziemy mieć cztery, pięć gatunków: dżdżownice, wije, 
ślimaki afrykańskie, świerszcze, drewnojady oraz w zależności od cyklu rozwojowego 
pachnody, patyczaki lub straszyki. Odpowiemy sobie na dziesiątki pytań o środowisku życia, 
rodzaju pokarmu, sposobach rozmnażania. Pozornie dla nas dużych, mało zauważalny świat 
tych drobnych zwierzątek, postrzeganych głównie jako szkodniki i nieproszeni goście, dla 
dzieci jest światem fascynujących poszukiwań i odkryć. Co czuje dżdżownica? Od dziś już 
wiemy! 
 
16-19 wtorek i piątek Dzień Babci i Dziadka 
 
24-25 środa i czwartek 10.00 Bal Karnawałowy  
 
26 I piątek 9.30 Teatr Pinokio „Mała Myszka” 
Bajka uczy dzieci, że im więcej w życiu dobrego uczynimy, tym więcej dobra do nas wróci, a 
wytrwała praca pozwoli zdobyć́ największą nagrodę̨. Wzruszająca historia sierotki Kasi, która 
stała się̨ mądrą ̨królową,̨ a także zaklętego w mysz księcia i Złotej Pani, żyjącej w złotym mieście 
i pomagającej biednym sierotom. Dzieci uczestniczą ̨ w przygodach Kasi pomagając jej tym 
samym podejmować́ decyzje, które zadecydują ̨o jej dalszych losach. 
 
LUTY – WSPÓŁDZIAŁANIE  
„Bądź szczęśliwy, dziel się z innymi, bądź pełen miłości" Tony Robbins 

 

2 II Dzień Pozytywnego Myślenia 
 
9 II 9.15 piątek – Teatr Karuzela „Raz, dwa, trzy, Smok na Ciebie patrzy” 
Dawno temu, w dalekich Chinach każdy miał na podwórku kolorowego smoka. Mógł z nim 
pobawić́ się̨, wyjść́ na spacer i pograć́ w piłkę̨. Wszystkie smoki były łagodne i przyjazne. Do 
czasu, gdy wśród dzieci pojawił się̨ złośnik... Spektakl uczy dzieci poskromić́ agresję i naucza 
innych sposobów wyrażania swoich uczuć́. 
 
14 II środa - Walentynki 
 
23 I piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Głowa pełna dźwięków” 
Gdyby Ludwig van Beethoven jeszcze żył, miałby teraz 247 lat i mieszkał w Zjednoczonej 
Europie. Ciekawe, jak przyjąłby fakt, że napisaną przez niego melodię Ody do radości uczyniono 
hymnem Unii Europejskiej, a jej obywatele, mówiący różnymi językami, zarówno duzi, jak i 
mali, z łatwością rozpoznają Bagatelę a-moll, znaną powszechnie pod tytułem Dla Elizy. Może 
pokładałby nadzieję we współczesnej medycynie, licząc na pomoc w choćby częściowym 
odzyskaniu słuchu? Czy wtedy stworzyłby kolejne symfonie, jeszcze wspanialsze od dziewięciu 
wcześniejszych? W 190. rocznicę śmierci wielkiego mistrza można pozwolić sobie na podobne 
rozważania. Na pewno warto też lepiej poznać muzykę Beethovena — ta bowiem nie przemija, 
wciąż zachwycając i zdumiewając słuchaczy. 
 
MARZEC – UCZCIWOŚĆ  
„Uczciwość jest cnotą, która dużo kosztuje” Karol Irzykowski 

 
8 III czwartek Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie 
 
9 III piątek 9.30 Spotkanie z Przyrodnikiem „Egzotyczne czy domowe?” 
Poznajemy ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Rozbudziliśmy już dziecięcą ciekawość i 
pozwoliliśmy poznać pojęcie bezkręgowce, nie można naszych małych przyrodników 
pozostawić bez odpowiedzi na pytanie o kręgowce. Taką odpowiedzią są warsztaty, na których 
poznając przedstawicieli pięciu gromad kręgowców zastanawiamy się nad różnicami między 
płazami i gadami, ptakami i ssakami oraz dlaczego ryby nie lubią podróżować. Na spotkanie z 
dziećmi przyjadą cztery zwierzaki: rzekotka lub traszka, jaszczurka, papużka i koszatniczka lub 
świnka morska. Cała prawda o zwierzakach ma ukształtować świadomego opiekuna zwierzątka 
zarówno egzotycznego jak i bardziej domowego. 
 
16 III piątek 9.30 Teatr Pinokio „Dzielny Tomek kompan Reksia” 
Spektakl dydaktyczno – wychowawczy ukazujący takie wartości jak: dobro, uczciwość́, 
sprawiedliwość́, umiejętność́ dzielenia się̨ z biednymi. Przedstawienie pokazuje perypetie 
biednego pastuszka Tomka, który pomimo swojej pracowitości i rzetelności zostaje oszukany 
przez skąpego i niesprawiedliwego kramarza. W trudnej sytuacji pomaga mu ptaszek ofiarując 
pastuszkowi zaczarowany kufer pełen skarbów. Tomek postanawia się̨ podzielić́ swoim 
bogactwem z biednymi. W jego poczynaniach pomaga mu wierny psi towarzysz- Reksio. 
Dowiaduje się̨ o tym chciwy kramarz. Jak potoczą ̨ się̨ dalsze losy pastuszka? Czy kramarz 
zdobędzie kufer? Zobaczymy… 
 
23 III piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „To był bal” 



Dzieciom gwarantujemy dobrą zabawę. Zapewnią ją częste zmiany strojów, użycie rekwizytów, 
wspaniała, radosna muzyka na saksofon i fortepian, a przede wszystkim piękne, różnorodne 
tańce. Na dodatek w finale koncertu czeka naszych małych melomanów niezapomniany bal! 
 
27 III wtorek – Międzynarodowy Dzień Teatru 
 
KWIECIEŃ – POKORA  
„Pokora i spokój wewnętrzny idą z sobą w parze” Richard Carlson 
 
Wycieczka do Zachęty – warsztaty i lekcja muzealna. 
 
16 IV poniedziałek – Światowy Dzień Sztuki 
 
20 IV piątek 9.30 Teatr Pinokio „Kłamstwa Kozy” 
Spektakl w sposób humorystyczny ukazuje, że kłamstwo ma krótkie nogi, a w życiu nie należy 
oszukiwać́ i z erować́ na cudzej dobroci. Sierotka Paulinka poszukuje pracy i miejsca dla siebie, 
trafia do domu gospodyni, gdzie ma zaopiekować́ się̨ podstępną ̨ Kozą. Kozucha okłamuje 
gospodynię, przez co dziewczyna musi szukać́ nowej pracy, jednak oszustwo szybko wychodzi 
na jaw i sama Koza zostaje wypędzona. Idzie do lasu, gdzie siłą zajmuje dom lisa, zrozpaczone 
zwierzę prosi o pomoc swoich leśnych sąsiadów. Czy ktoś́ pokaże kozie, gdzie jest jej miejsce? 
Jak potoczą ̨się̨ dalsze losy Paulinki? Zobaczymy… 
 
27 IV piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Od baśni do baśni” 
Najmłodszym słuchaczom proponujemy piosenki i utwory instrumentalne w różnych 
nastrojach. Każda z tych kompozycji opowie nam o czymś ciekawym. Będziemy zatem poruszać 
się od historii do historii, od baśni do baśni... 
 
30 IV poniedziałek – Międzynarodowy Dzień Tańca 
 
MAJ – TOLERANCJA  
„Tolerowane muszą być wszystkie wyznania, każdy ma bowiem prawo być szczęśliwy na swój sposób” 
Fryderyk II Wielki  

 
11 V piątek 9.30 – Teatr Karuzela „Cztery żywioły” 
Woda, ogień́, ziemia i powietrze. Czterej bracia, którzy od dawien dawna żyją ze sobą̨ w zgodzie. 
Podczas wielkiej kłótni ich drogi rozchodzą ̨się̨ na dobre. Żywioły próbują ̨udowodnić́, który z 
nich jest najważniejszy i najpotężniejszy. Spektakl ma na celu uświadomienie ról, jakie pełnią 
żywioły, ukazuje integrację ze środowiskiem i szacunek do otaczającej przyrody.  
 
15 V wtorek – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki 
 

18 V piątek 9.30 Spotkanie z Przyrodnikiem „Zwierzęta gospodarskie” 
W naszym przedszkolnym podwórku pojawią się: kury, kaczki, króliki oraz koza lub owieczka. 
W bardzo przystępny sposób poznamy różnice między kurą i kogutem, różnice 
międzygatunkowe, sprawdzimy jak miękkie jest futerko królika i skąd się bierze mleko. 
Karmimy, przytulamy, głaszczemy i dużo, dużo o zwierzakach wiemy :)  
 

25 V piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Kalejdoskop rytmów i 
melodii” 
Każdy z instrumentów należy do innej muzycznej rodziny. Czy można więc połączyć znany z 
subtelnego dźwięku flet z akordeonem, który w tangach brzmi zarazem drapieżnie i 
melancholijnie? Jaki uzyskamy efekt, gdy dodamy do nich kontrabas — instrument o najniższej 
skali i gitarę grającą ogniste hiszpańskie rytmy? Odpowiedzi na te pytania przyniesie koncert, w 
którym królować będzie różnorodność, zmienność i, jak wskazuje tytuł, zabawne 
nieporozumienia. Jego bogaty, ułożony w zaskakujący sposób repertuar, pozwoli słuchaczom 
zwiedzić wiele muzycznych krain. 
 
22-25 V wtorek, piątek – Dzień Rodziny 
 
 
CZERWIEC – PROSTOTA  
„Prostota jest szczytem wyrafinowania” Leonardo da Vinci 

 
1 VI piątek Dzień Dziecka – NIESPODZIANKA ;) 
 
15 VI piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Piosenka jest dobra na 
wszystko” 
Kolejny program z udziałem piosenkarzy będzie spotkaniem z Kabaretem Starszych Panów, 
jednym z najciekawszych zjawisk polskiej piosenki autorskiej. Twórczość niezapomnianego 
duetu Jerzy Wasowski - Jeremi Przybora to niewyczerpane bogactwo subtelnych aluzji, 
dowcipu i liryki, mających swoje źródło w sytuacjach wziętych prosto z życia. Świat 
przedstawiony w ich piosenkach jest przeniknięty poezją i spowity mgiełką niepowtarzalnego, 
ciepłego humoru. 
 
16 VI sobota 12.00 Piknik Rodzinny i premiera Teatru Akademickiego 
 
19 VI Pożegnanie starszaków 
 
22 VI 10.00 Zakończenie Roku Szkolnego 
 
22 VI piątek 9.30 Spotkanie z Przyrodnikiem „Wstęp do jeździectwa” 
Konie, kto ich nie kocha? Znajdźcie dziecko które nie lubi kucyków. Sosenka jest wyjątkowa, tak 
cierpliwa, tak ostrożna, tak doświadczona. Poznamy podstawowe pojęcia jeździeckie, maści, 
grzywa i grzywka nie będą już tajemnicą. Zasady pielęgnacji koni - na zajęciach próbujemy 
czyścić kopyta i grzywę oraz zasady bezpiecznego obcowania z końmi. Na koniec rząd 
jeździecki, czyli ubranko konika, a dla jeźdźca kask, kamizelka, bryczesy i oficerki. Wizyta 
kucyka nie może zakończyć się bez jazdy konnej. Sami będziemy wsiadać na kucyka i 
spróbujemy podstaw gimnastyki w siodle. 

http://ecytaty.pl/pokora/pokora-i-spokoj-wewnetrzny-ida.html
http://ecytaty.pl/autorzy/c/richard-carlson/

