NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE

„SMYKI”

43-100 TYCHY; UL. EDUKACJI 11A

Osiągnięcia przedszkola za rok szkolny 2014/2015
1. Promocja umiejętności i wiedzy wychowanków w środowisku


„Tęczowe piosenki Jana Wojdaka” – wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Festiwalu
Dzieci i Młodzieży w Krakowie.



„In the Santa Claus and his elves wonderland” – prezentacje artystyczne
przedszkolaków w Teatrze Małym.



Śląska „Betlyjka” – występ w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”
w Tychach



Konkurs

i w Szkole Podstawowej w Urbanowicach.
Piosenki

Angielskiej

w

MDK

Dom

Harcerza

– II miejsce w kategorii soliści i II miejsce w kategorii zespół.


Impresje Zimowe w Teatrze Małym.



Festiwal Zabrzańskie Igraszki – II miejsce.



Festiwal Tańca w Wojkowicach – wyróżnienie.



XXIII Prezentacje Artystyczne Przedszkolaki 2015 w Teatrze Małym.

2. Certyfikaty:
Projekt społeczno-edukacyjny Akademia Zdrowego Przedszkolaka:


Przedszkolak bezpieczny w podróży



Podróż do Krainy pełnej zdrowia
Sekretariat: (32) 322 04 79
tel.kom.: 0 696 447 152 lub 0 665 954 360
REGON: 241215685 NIP: 646-286-11-36
KONTO BANKOWE: PKO BP SA 44 1020 2498 0000 8902 0399 9471
e-mail: smyki.tychy@gmail.com ; www.smyki.tychy.pl

w

Krakowie

Niepubliczne Przedszkole Językowe „SMYKI” s.c.



Podróż do eko krainy



Magiczne certyfikaty nadawane przez czasopismo „Bliżej Przedszkola”.
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3. Programy Ogólnopolskie:


Akademia Aqua Fresh ( IV edycja)



Szkoła czystych rąk pod hasłem: „Grypo nie chcemy cię w naszym domu”



Kubusiowi Przyjaciele Natury

4. Akcje w naszym przedszkolu


Kuracja miodowo – sokowa.



Bicie rekordu Guinnesa w myciu zębów.



Pełna miska dla schroniska – zbiórka pokarmów dla zwierząt ze schroniska.



Pomóżmy zwierzętom leśnym pod hasłem: „Kasztan na wagę złota”.



Wkręcamy się w pomaganie – zbiórka plastikowych nakrętek dla Dawidka



Światowy Dzień Mycia Rąk



Akcja wysyłania kartek urodzinowych dla Zuzi z okazji 18 urodzin pod patronatem
Urzędu Miasta.



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zbiórka pieniędzy.



„Tyski przedszkolak wie jak” - kampania informacyjna dotycząca selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych przeprowadzona przez pracowników Referatu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Tychy.



Akcja charytatywna „Szlachetna paczka”



Fluoryzacja zębów dzieci starszych grup.



„Cała Polska czyta dzieciom” – współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną (filia nr 4)



Wizyta lekarzy z Centrum Stomatologii w Katowicach

Niepubliczne Przedszkole Językowe „SMYKI” to idealne miejsce dla Waszych pociech
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Degustacja potraw krajów eTwinning



Dzień Flagi Rzeczypospolitej w Smykach



Święto Europy



Wewnątrz przedszkolny konkurs poetycki
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* Ponadto dzieci brały udział w:
 przedstawieniu teatru iluzji,
 „Wielobarwna chemia” – doświadczenia chemiczne.
 Warsztaty przyrodnicze „Osa, trzmiel czy pszczoła” oraz „Rośliny mięsożerne”
 przedstawieniach teatralnych: „Szewczyk Dratewka i jego przyjaciele”, „Gdzie
zniknął Święty Mikołaj?”, „Szalona lokomotywa”, „Skarb to nie tylko złoto”,
„Nie wszystko złoto co się świeci”, „Pinokio”, „Smoczy festyn”
* Cykl spotkań z muzykami z Filharmonii Śląskiej z Katowic: „Tango z akordeonem”,
Waltornia czyli róg”, „Zwierzęta z muzycznego lasu”, „Świąteczny koncert ze skrzypcami”,
„Karnawał z klarnetem”, „Bajka o lekkomyślnym Piotrze i złym Odlewaczu Guzików”,
„Niccolo Paganini. Czarodziej… gitary”
* Konkursy plastyczne:


„Eko choinka” – konkurs ekologiczny organizowany przez nasze przedszkole.



„Moje świąteczne marzenie” – wyróżnienie Mai z Biedronek w konkursie
organizowanym przez Szkołę Cosinus w Bytomiu.



„Wiosenne ptaki” konkurs plastyczny –



„Moja przygoda w muzeum” konkurs organizowany przez Muzeum Zamkowe

II miejsce

w Pszczynie
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