Edukacja ekologiczna
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Warszawy, któ ra po długim czasie zaboró w odradzała się kulturalnie i tętniła ż yciem. Naszej
tanecznej wędró wce po uliczkach dawnej Warszawy towarzyszyć będzie wspaniała, radosna
muzyka na klarnet i fortepian oraz piosenki z przedwojennych filmó w.

WRZESIEŃ – Zdrowe odżywianie. Talerz zdrowego żywienia.
Rok 2021 - Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw. Dieta planetarna. „Od pola do stołu”

LISTOPAD – Postęp cywilizacyjny, rozwój przemysłu, komunikacji, urbanizacji;
przekształcanie natury w sztuczne środowiska (osiedla, drogi)

10 IX piątek 13.00 – Przedstawienie „Niebieski Smok”
Pewnego razu z wielkiego jaja wykluwa się̨ mały smok. Nie pluje ogniem, nie straszy dzieci i nie
zjada biednych owieczek. Słowem – bardzo rożni się̨ od swoich braci. Poza tym jest całkowicie i
kompletnie... niebieski. Wyrusza więc w magiczny ś wiat bajek, by znaleź ć odpowiedź na
pytanie: dlaczego jestem inny? Czy pomoże mu nie do końca Dzielny Rycerz? Czy drewniany
Pinokio udzieli mu odpowiedzi? Być moż e inne, bajkowe i znane Wam postaci będą pomocne?
Ś piąca Kró lewna, Kopciuszek, Czerwony Kapturek? A moż e odpowiedź znajdzie zupełnie gdzie
indziej? Opowieś ć będąca w duchu tolerancji i akceptowania innoś ci.

15 XI poniedziałek Międzynarodowy Dzień Tolerancji

17 IX piątek 13.30 – Spotkania z Muzyką z Filharmonią Narodową „W krainie wyobraźni”
Młodszych melomanó w zapraszamy do tytułowej krainy wyobraź ni na spotkanie z roś linami i
zwierzętami, któ re w magiczny sposó b przemó wią do nas ró ż nymi głosami. Usłyszymy
zaró wno kompozycje wykonywane solo, jak i żartobliwie duety.
24 X 10.00 - Spotkanie z Przyrodnikiem „Od robaka do ślimaka”
Tym razem zaczynamy od podstaw. Poznamy zwierzęta małe, a nawet całkiem
malutkie. Dotkniemy tematu systematyki, poznamy pojęcie bezkręgowce. Do dyspozycji mamy:
dżdżownice, wije, ślimaki afrykańskie, świerszcze, drewnojady oraz w zależności od cyklu
rozwojowego pachnody, patyczaki lub straszyki. Odpowiemy sobie na dziesiątki pytań o
środowisko życia, rodzaje pokarmu, sposoby 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.
PAŹDZIERNIK – Rolnictwo dawniej i dziś. Zmiany środowisk: lasy w pola uprawne
1 X piątek – Pasowanie na Przedszkolaka
8 X piątek 13.00 – Teatr „Ołowiany żołnierzyk”
Czy moż na dzieciom opowiadać bajki o miłoś ci i o poś więceniu? Oczywiś cie ze tak! Wspaniały
Ołowiany Ż ołnierzyk H.Ch. Andersena to właś nie taka opowieś ć o słowach, któ re moż e są
jeszcze za trudne dla maluchó w, ale na pewno w przyszłoś ci okaż ą
się bardzo waż ne. Pewnego razu ołowiana figurka ż ołnierzyka zakochuje się w laleczce
baletnicy. Oboje byli zabawkami niesfornego chłopca, któ ry szybko się nimi znudził. Baletnicę
wyrzucił w ciemny kąt, a ż ołnierzyka przez okno na deszcz - i tu zaczyna się fantastyczna
podró ż ołowianej zabawki, któ ra pokonując przeciwnoś ci losu i przeż ywając ró ż ne, nieraz
niebezpieczne przygody, trafia w koń cu do ... Jeś li chcecie razem z nami poczuć moc przygody
ołowianego ż ołnierzyka zaproś cie nas do siebie, nie zawiedziecie się.
29 X piątek 13.30 – Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Dawna Warszawa tań czy”
A teraz... zapraszamy do tań ca! Przenieś my się do Warszawy lat 20. i 30. ubiegłego wieku, gdzie
na wystawnych balach, w kabaretach, kawiarniach i na ekranach kin kró lowały popularne w
tamtym czasie tań ce. Pozwó lmy się oczarować niepowtarzalnemu klimatowi przedwojennej

19 XI 10.00 - Spotkanie z Przyrodnikiem „Egzotyczne czy domowe? Poznajemy ryby, płazy,
gady, ptaki i ssaki”
Jeżeli już rozbudziliśmy 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 przywozimy cztery zwierzaki, zazwyczaj
rzekotkę lub traszki, jaszczurkę, papużkę i koszatniczkę lub świnkę morską.
Cała prawda o zwierzakach ma ukształtować świadomego opiekuna zwierzątka zarówno
egzotycznego jak i bardziej domowego.
Tak jak na pozostałych zajęciach zwierzaki są oswojone z obecnością dzieci, a maluchy uczą się
również odpowiedzialnego, spokojnego obcowania z żywymi zwierzętami. Korzyści z takiego
spotkania są ogromne.
19 XI piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Piosenki z kapelusza”
W 2021 roku obchodzimy trzydziestą rocznicę ś mierci Andrzeja Zauchy – wybitnego polskiego
wokalisty jazzowo-popowego. Muzyczną karierę za- czynał jako perkusista w zespole Czarty.
Grał takż e na saksofonie altowym, popularnoś ć zdobył jednak jako piosenkarz i aktor, a jego
twó rczoś ć wciąż odkrywają kolejne pokolenia słuchaczy. Podczas koncertu przypomnimy jego
największe przeboje, m.in. Byłaś serca biciem, Baw się lalkami, C’est la vie – Paryż z pocztówki
czy Siódmy rok. Wyczarujemy piosenki z... kapelusza! Swingujące rytmy i jazzowe frazy sprawią,
ż e uś miechy na pewno pojawią się na twarzach przedszkolakó w.
GRUDZIEŃ – Kryzys klimatyczny – zmiany klimatu; emisja zanieczyszczeń; globalne
ocieplenie, topnienie lodowców
6 XII poniedziałek 10.00 Wizyta Świętego Mikołaja
10 XII piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Podró ż e małe i duż e”
Czterdzieś ci lat temu odbył się pierwszy zjazd „Solidarnoś ci”, któ ry przynió sł społeczeń stwu
nadzieje związane z odrzuceniem ograniczającego wolnoś ci reż imu. Po wielu trudnych latach
wydawało się, ż e „ź ró dło wciąż bije” – jak ś piewał bard Jacek Kaczmarski. Solidarnoś ciowy
zryw został jednak przerwany 13 grudnia 1981 przez wprowadzenie stanu wojennego. W
nawiązaniu do tych wydarzeń zapraszamy na program poetyckomuzyczny prezentujący
twó rczoś ć wybitnych poetó w – Cypriana Kamila Nor- wida, Czesława Miłosza, Zbigniewa
Herberta czy Adama Zagajewskiego. Wś ró d utworó w muzycznych pojawią się m.in. kompozycje
Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Słuchaczom proponujemy podró ż e małe i
duż e, pełne poezji i muzyki. Zapraszamy Was na wędró wkę po lądach i oceanach wyobraź ni.
„Koncert Świąteczny”

STYCZEŃ – Zdrowie człowieka. Ekologiczne aspekty chorób cywilizacyjnych
13 I czwartek – Bal Karnawałowy ECO
14 I piątek 13.30 – Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Jerzy Fryderyk Hä ndel – gwiazda, któ ra
lś niła za ż ycia”
Jerzy Fryderyk Hä ndel to jedna z najbardziej fascynujących postaci ś wiata muzycznego – mistrz
baroku, któ rego geniusz szczęś liwie został doceniony jeszcze za jego ż ycia. Kompozytor łączył
wielki talent artystyczny ze zdolnoś ciami organizatorskimi, co z pewnoś cią sprzyjało
rozwojowi jego kariery. W repertuarze naszego koncertu znajdą się kompozycje wykonywane
na instrumentach dawnych oraz przez obdarzonego wyjątkowym głosem ś piewaka, w któ rego
wykonaniu usłyszymy największe barokowe przeboje muzyki operowej. Dla najmłodszych
słuchaczy mamy wyjątkową niespodziankę – piosenki skomponowane specjalnie z myś lą o
naszym koncercie, któ re opowiedzą o ż yciu pana Hä ndla oraz o czasach, w któ rych bawił się i
komponował.
21 I piątek 13.00 Teatr „Podróże Profesora Kalafiora - Biegun”
Profesor Kalafior jako wielki badacz przyrody i zwyczajó w zwierząt, tym razem zaprasza Was
do wyprawy w krainę wiecznych lodó w. A kiedy dacie ponieś ć się przygodzie, zobaczycie, ż e
zwierzęta są jak ludzie. Mają swoje troski i radoś ci. Opró cz zorzy polarnej, srogiego mrozu
szczypiacego w uszy poznacie mieszkań có w tej niezwykłej krainy oraz ich problemy. Mró z,
ś nież yce, ló d. Jednym słowem brrry! Każ dy zmarzluch powie, ż e nie da się tam ż yć . A jednak
wcale nie jest to bezludna wyspa.
25 I wtorek Dzień Babci i Dziadka
28 I piątek 10.00 - Spotkanie z Przyrodnikiem „Zwierzęta zimą z nami nie zginą”
Czy zimą możemy zapomnieć o przyrodzie tylko dlatego, że śnieg przykrył trawniki. My
prawdziwi przyrodnicy, wiemy jak zwierzęta przygotowują się do tego najtrudniejszego
sprawdzianu, do srogiej zimy. O jeżu, który zapada w sen zimowy, a jesienią jest okropnym
żarłokiem i o tym co jedzą jeże. O chomiku, który chomikuje czyli zbiera ziarna nawet wtedy
gdy z nich nie skorzysta i o ptakach, które odlatują lub zostają u nas na zimę i o tym jak
zmieniają swoje zwyczaje. Również o tym dlaczego dzikie kaczki zamiast do ciepłych krajów
odlatują na zimę do Warszawy i innych dużych miast? Ślady czyli obgryzione szyszki,
porzucone poroża, odchody i tropy zwierząt, dokarmianie w lesie i w przydomowym karmniku
to również tematy naszego zimowego spotkania.
LUTY – Aktywność fizyczna- stymulacja rozwoju i wzrost odporności na zachorowania
Premiera TEATRU AKADEMICKIEGO ;)
Kolejna premiera Teatru Akademickiego to kolejna okazja do spotkań rodziców, którzy chcą
wspólnie zrobić przyjemność naszym wspólnym dzieciom.
14 II poniedziałek – Walentynki
18 II piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Na dobry humor – jazz”
W nowym sezonie będziemy kontynuować opowieś ć o fenomenie jazzu, tym razem polskiego.
W programie znajdą się utwory o ró ż norodnej stylistyce, opowiadające o rozwijającej się scenie

polskiego jazzu od początkó w działalnoś ci warszawskiego klubu Hybrydy poprzez twó rczoś ć
Krzysztofa Komedy, Zbigniewa Namysłowskiego, aż po wspó łczesnych artystó w. Mamy
nadzieję, ż e muzyka w wykonaniu wokalistki z towarzyszeniem tria dostarczy naszym
słuchaczom niezapomnianych wraż eń . Młodszych melomanó w zaprosimy do kolorowego
ś wiata jazzowych piosenek. Z ró ż nych rytmó w, melodii i barw ułoż ymy opowieś ć, w któ rej nie
zabraknie zagadek i dź więkowych zabaw, jakie z pewnoś cią ucieszą i zainteresują naszą
publicznoś ć, bo jazz to wielka przygoda dla wykonawcó w i słuchaczy!
MARZEC – Ochrona środowiska. Zalesianie nowych obszarów Ziemi, renaturyzacja.
Nawyki ekologiczne „oszczędnościowe” każdego człowieka
8 III piątek Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie
11 III piątek 9.30 Teatr „Podróże Profesora Kalafiora – Azja”
Tym razem Profesor Kalafior wraz z dzieć mi odwiedzi największy z kontynentó w – Azję.
Opró cz wielu przygó d jakie tam spotkacie poznacie zwierzęta ż yjące na tym kontynencie. Czy
prawdą jest to, ż e niektó re zwierzęta zamieszkujące Azję są na wymarciu? W tym celu Prof.
Kalafior postanawia odnaleź ć bojaź liwego Misia Pandę. Czy nasz Kalafior pomoż e krokodylowi
któ rego dręczy bó l zęba? Czy Myszka Filipka podczas kró tkiej podró ż y zdoła nauczyć się
wschodnich sztuk walki? To wszystko nie jest takie proste, ale Profesor Kalafior postara się
znaleź ć receptę na wszystkie problemy mieszkań có w tego fascynującego kontynentu.
18 III piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „W teatrze muzycznym: Kró lowa
ś niegu Opera na podstawie baś ni H. Ch. Andersena”
Nasz teatr muzyczny zaprasza zaró wno małych, jak i duż ych melomanó w do krainy baś ni.
Przedstawimy Wam wspó łczesną operę opartą na jednym z najbardziej znanych dzieł
duń skiego mistrza artystycznej baś ni literackiej i wielkiego miłoś nika teatru – Hansa Christiana
Andersena. Najcenniejszą cechą utworó w poety i bajkopisarza z Kopenhagi jest ich
uniwersalnoś ć i wielowymiarowoś ć. Królowa śniegu to opowieś ć o przyjaź ni, oddaniu,
poszukiwaniu oraz o wytrwałoś ci w pokonywaniu przeszkó d. Dzięki ś piewającym aktorom i
towarzyszącej im muzyce przekazującej uczucia i przeż ycia bohateró w, doskonale znana
wszystkim baś ń, tym razem zaprezentowana w formie przedstawienia operowego, z pewnoś cią
zyska wś ró d naszych słuchaczy wielu sympatykó w.
KWIECIEŃ – Segregacja i ograniczanie produkcji odpadów oraz recykling. Produkty
biodegradowalne
22 IV piątek 9.30 Teatr „Leśny śmieciuchy”
Rzecz dzieje się w pewnym lesie, któ ry ludzie tak zaś miecili, ż e wygląda jak wielkie wysypisko
ś mieci. Tu bohaterami nie są księż niczki, czy smoki, a Felicjan powstały z elektroś mieci oraz
Tosia. To oni postanawiają rozprawić się ze Ś mieciuchami, stworzeniami, któ re bardzo lubią
ś miecić . Zabawna, ekologiczna bajka z oryginalnymi bohaterami, niespotykaną scenografią i
wieloś cią ciekawych rekwizytó w.
29. IV 10.00 - Spotkanie z Przyrodnikiem „Zwierzęta gospodarskie”
Tym razem zobaczymy: klatkę z kurkami, zagrodę kaczek, wybieg z królikami, koza lub
owieczka na uwiązie lub w zagrodzie. Tematyka, oraz słownictwo jest często niemal na bieżąco
dostosowywana do poziomu wiedzy i aktywności dzieci (sami Państwo wiecie, że potrafią

zaskakiwać). W bardzo przystępny sposób poznamy różnice między kurą i kogutem, różnice
międzygatunkowe, sprawdzimy jak miękkie jest futerko królika i skąd sie bierze mleko.

swoją Filharmonię? Na wszystkie te pytania odpowiemy w konwencji opowieś ci przy kominku,
ilustrowanej muzyką.

29 IV piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Przystanek: Francja”
Jeden z naszych programó w w całoś ci poś więcimy muzyce francuskiej. W utworach dawnych i
nowych pokaż emy rozmaite jej style, nastroje, kolory i odcienie. Spró bujemy zastanowić się, na
czym polega jej fenomen, czym ró ż ni się od muzyki innych krajó w i dzięki czemu tak łatwo jest
ją rozpoznać . Tytułowe francuskie impresje wyczarują dla nas instrumenty dęte – flet i
akordeon wraz z perkusją. Ich brzmienie przeniesie nas nad Sekwanę, na skąpane w słoń cu
Lazurowe Wybrzeż e i owiane chłodnym, pó łnocnym wiatrem wzgó rza Normandii.
Przypatrzymy się z bliska francuskim rarytasom – zajrzymy do francuskiej kuchni, do salonu
mody i do wytwó rni perfum. A wszystkie te miejsca zilustrujemy typowo francuską muzyką.

Piknik Rodzinny i premiera Teatru Akademickiego

MAJ – Odnawialne źródła energii. Zielona energia
15 V piątek – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
20 V piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Gdy muzyka staje się legendą...”
Każ dy z nas w swoim ż yciu styka się z niezwykłymi opowieś ciami: mitami, podaniami i
legendami. Dla kompozytoró w niejednokrotnie stawały się one natchnieniem do tworzenia
muzyki. Inspirację często stanowiła literatura – wó wczas przeczytany fragment wiersza lub
książ ki znajdował swą kontynuację jako muzyczna ilustracja. Ró wnie częstym impulsem był
zachwyt nad pięknem przyrody, czego doskonałym przykładem stał się cykl koncertó w
skrzypcowych Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Wiele pozycji w literaturze muzycznej
powstało jednak przede wszystkim ze względu na osobiste przeż ycia i zainteresowania ich
twó rcó w. W taki oto sposó b muzyka staje się legendą. Podczas koncertu słuchacze będą mieli
okazję wysłuchać opowieś ci z ró ż nych zakątkó w ś wiata i zatopić się w muzyce prezentowanej
przez tró jkę artystó w grających na skrzypcach, puzonie i fortepianie.
Dzień Rodziny
CZERWIEC – Ekologiczna architektura
1 VI środa Dzień Dziecka - NIESPODZIANKA ;)
2 VI czwartek 10.00 Spotkanie z Przyrodnikiem „Osioł”
Osiołkowi w żłobie dano… Czy osioł zasłużył sobie na wszystkie swoje przysłowiowe
przywary? Najlepiej sprawdzić to u źródła. Osioł, który nas odwiedzi chętnie sam o sobie
opowie ;)
3 VI piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Muzyka polska po Chopinie”
W programie poś więconym muzyce polskiej przedstawimy dzieła powstałe na przestrzeni stu
lat po ś mierci Fryderyka Chopina – od połowy XIX do połowy XX wieku. Czy Chopin miał w
Polsce naś ladowcó w, czy moż e kolej- ne pokolenia twó rcó w idąc z duchem czasu sięgały po
nowe ś rodki wyrazu? W tym okresie powstała w Warszawie pierwsza w Polsce filharmonia.
Właś nie mija 120 lat od jej otwarcia. Nawiązując do tej rocznicy w programie dla najmłodszych
opowiemy o powstaniu naszej instytucji. Jak doszło do jej budowy i jakie były początki
działalnoś ci? Któ rzy z wielkich muzykó w byli związani z tym miejscem i jak stolica przyjęła

24 VI piątek Pożegnanie starszaków
30 VI czwartek 10.00 Zakończenie Roku Szkolnego

