Osiągnięcia przedszkola za rok szkolny 2017/2018
Festiwale, prezentacje:


„III Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej” w Tychach (listopad 2017)



„Prezentacje Artystyczne Przedszkolaków 2018” w Tychach (maj 2018)



„Międzygminny Konkurs Piosenki Przyrodniczej „Na zieloną nutę” (kwiecień 2018)

Zawody sportowe:


„Pierwsza Tyska Olimpiada Przedszkolaków – Oyama Karate”(maj 2018)



„Przedszkoliada Tour 2018” (marzec 2018)



Międzygminna Spartakiada Przedszkolaków 2018 „Mali Sportowcy”(maj 2018)



Akademia Piłki Nożnej GKS (współpraca przez cały rok)



Basen (współpraca przez cały rok)

Konkursy plastyczne:


„Przyjaciele zwierząt”



„Moje miasto –Tychy”



„Jesienne cudaki” - konkurs plastyczny (październik 2017)



„Eko-choinka” - konkurs plastyczny (grudzień 2017)

Akcje charytatywne:


„Kasztan na wagę złota” - zbiórka kasztanów i żołędzi (październik 2017)



„Wkręć się w pomaganie „– zbiórka plastikowych nakrętek (na bieżąco przez cały
rok)



„Dzieci dzieciom” zbiórka słodyczy do paczek dla podopiecznych Fundacji Śląskie
Hospicjum dla dzieci ( grudzień 2017)



„Pieluszka dla maluszka” zbiórka pampersów dla podopiecznych Fundacji Śląskie
Hospicjum dla dzieci – Świetlikowo (czerwiec 2018)



„Karma dla psiaczka” (styczeń 2017)



Kiermasz bożonarodzeniowy (grudzień 2017)



Kiermasz wielkanocny (marzec 2018)

Uroczystości ogólnoprzedszkolne:


Dzień Przedszkolaka (wrzesień 2017)



Koncert Jesienny grup (październik2017)



Pasowanie na Smyka (27.10.2016)



Uroczysty apel „Święto Niepodległości” (listopad 2017)



Dzień Pluszowego Misia (listopad 2017)



Andrzejki (listopad 2017)



Spotkanie z górnikiem (grudzień 2017)



Spotkanie z Mikołajem (grudzień 2017)



Wigilia przedszkolna połączona z kolędowaniem (grudzień 2017)



Dzień Babci i Dziadka (styczeń 2018)



Bal karnawałowy (styczeń 2018)



Walentynki (luty 2018)



Ferie zimowe w Smykach (styczeń-luty.2018)
 I tydzień: „Doświadczenia z wodą”, „Mały muzyk”, „Dzień książki”,
„Gazety”, „Owocowe szaleństwo”.
 II tydzień: „Dzień kreatywnego artysty”, „Dbamy o zwierzęta zimą”,
„Spartakiada zimowa”, „Kraina lodu”, „Międzynarodowy dzień pizzy”



Koncert Zimowy grup (27.02.2018)



Kolorowy Tydzień (marzec 2018)



Powitanie wiosny – uroczystość ogólno przedszkolna (marzec 2017)



Śniadanie Wielkanocne (marzec 2018)



Kolorowy Tydzień (kwiecień 2018)



Święto flagi (kwiecień 2018)



Piknik Rodzinny (maj 2018)



„Owocowy Dzień Dziecka „ (czerwiec 2018)



„Polska do boju!” - rozgrywki drużynowe w piłkę nożną (czerwiec 2018)

Akcje i programy zdrowotne:



Wyjście na Komendę Policji w Tychach dla dzieci starszy (wrzesień 2017)
Spotkanie z policjantem dla dzieci młodszych (październik 2017)



Światowy dzień mycia rąk (październik 2017)



Kuracja miodowo – sokowa (październik 2017)



Dentolandia – przegląd uzębienia u dzieci i fluoryzacja (październik 2017)



Klub

zdrowego

przedszkolaka

–

akcja

Państwowej

Stacji

Sanitarno

Epidemiologicznej w Tychach (cały rok)


Spartakiada Zimowa (luty 2018)



Badanie słuchu przedszkolaków (luty 2018)



Dzień Marchewki (kwiecień 2018)



Spartakiada Letnia (kwiecień 2018)



Zielone Przedszkole w Węgierskiej Górce (czerwiec 2018)

Spotkania z filharmonią „Pani Gama zaprasza”:


„Długimi dźwiękami waltornia wita się z nami!” (25.10.2017)



„Klarnet z akordeonem w duecie oprowadzą po ósemkowym świecie” (29.11.2017)



„Na strunach wiolonczeli pędzą szesnastki jak na karuzeli” (24.01.2018)



„Drobne dźwięki rozsypane w gitarze brzmią jak zaczarowane” (28.02.2018)



„Saksofon z nutą całą odwiedzi krainę jazzu rozkołysaną”(28.03.2018)



„Kontrabas dźwięk z kropką łączy, ale muzyki tym nie kończy”(25.04.2018)



„Nutki co w trójki się dobierają – dzieciom chętnie zaśpiewają” (30.05.2018)



„Baletowymi krokami Dziadek do orzechów żegna się z nami!” (20.06.2018)

Spektakle teatralne:


„Calineczka” teatr Bajka (10.10.2017)



„Kot w Butach” teatr Bajka (09.11.2017)



„Magiczne słowo” teatr Bajka (04.12.2017)



„Balonem dookoła świata czyli co kraj to obyczaj” teatr Maska (03.01.2018)



„Bezpieczeństwo” Agencja Artystyczna Uśmiech (23.02.2018)



„Wielkie sprawy małej żaby” teatr Bajka (04.04.2018)



„Koziołek Matołek wyrusza w świat” teatr Tak (18.05.2018)



„O pchle, co manier nie miała” teatr Tak (19.06.2018)

–

