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Harmonogram planowanych w grupach przedszkolnych wycieczek. 

Rok szkolny 2017/2018 

MRÓWECZKI Grupa realizować będzie wyjścia w pobliskiej okolicy zgodne z 

planem tematów realizowanych w roku szkolnym. Planujemy 

wyjazdy do kina, teatru i gospodarstwa agroturystycznego w II 

semestrze. 

ŻUCZKI Grupa realizować będzie wyjścia w pobliskiej okolicy zgodne z 

planem tematów realizowanych w roku szkolnym. Planujemy ponad 

to wyjazdy: 

-Miejskie Zoo  

-kino 

-teatr 

 

PSZCZÓŁKI Grupa realizować będzie wyjścia w pobliskiej okolicy zgodne z 

planem tematów realizowanych w roku szkolnym. Planujemy ponad 

to wyjazdy: 

-kino 

-teatr 

- Manufaktura Cukierków 

-wyjazd do sali zabaw 

-wyjazd plenerowy zgodny z możliwościami grupy 

BIEDRONKI -wrzesień- spacery i wycieczki w okolicy przedszkola 

-październik- wycieczka do lasu 

-listopad- spacer do miejsca pamięci narodowej, wyjazd do muzeum 

-grudzień- spacer na pocztę, spacer do lasu 

-styczeń- wyjazd do kina lub teatru 

-luty- dokarmianie ptaków zimą 

-marzec- wycieczki piesze po okolicy 

-kwiecień- gospodarstwo agroturystyczne 

-maj- wycieczka do biblioteki 

-czerwiec- wyjazd z okazji Dnia Dziecka 

MOTYLKI -wrzesień- spacery i wycieczki w okolicy przedszkola 

-październik- wycieczka do lasu 

-listopad- spacer do miejsca pamięci narodowej, wyjazd do muzeum 

-grudzień- spacer na pocztę, spacer do lasu 

-styczeń- wyjazd do kina lub teatru 

-luty- dokarmianie ptaków zimą 

-marzec- wycieczki piesze po okolicy 

-kwiecień- gospodarstwo agroturystyczne 

-maj- wycieczka do biblioteki 

-czerwiec- wyjazd z okazji Dnia Dziecka 

RUMIANKI -wrzesień- wycieczka na pobliskie skrzyżowanie, spacer na 

posterunek policji, zbieranie darów jesieni w okolicy przedszkola 

-październik- spacer na pobliski targ, Dzień Uśmiechu-spacer z tej 

okazji 

-listopad- spacery po okolicy , wyjście do ośrodka 

zdrowie/apteki/stomatologa 
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-grudzień- wyjście na pocztę, wyjazd do teatru, spacer po lesie 

-styczeń- obserwacje zmian zachodzących zimą w przyrodzie 

-luty- kino, dokarmianie ptaków zimą 

-marzec- szukamy wiosny podczas spacerów, topienie Marzanny 

-kwiecień- wycieczka do OSP w Długiej Kościelnej, wyjazd do 

gospodarstwa agroturystycznego 

-maj- odwiedzenie Urzędu miasta w Halinowie, spacery po okolicy, 

wyjście do biblioteki miejskiej 

-czerwiec- wyjazd do Manufaktury Cukierków 

BRATKI Grupa realizować będzie wyjścia w pobliskiej okolicy zgodne z 

tematyką zajęć. Planujemy zwiedzić w ciągu roku szkolnego 

następujące miejsca: zajezdnia PKP, Teatr Rampa, Zamek Królewski, 

kino, salę zabaw dla dzieci lub inne miejsce rozrywki z okazji Dnia 

Dziecka. 

STOKROTKI Wycieczki tematyczne związane z realizowanymi tematami zajęć. 

Wycieczki edukacyjne typu teatr czy muzeum, wycieczki terenowe w 

gospodarstwach agroturystycznych. 

NIEZAPOMINAJKI -wrzesień- park w Mińsku Mazowieckim 

-październik-Cztery pory roku „Spiżarnia pełna przysmaków” 

-grudzień- Bombkolandia 

-luty- teatr 

-marzec- Centrum Nauki Kopernik 

-kwiecień- Kino 

-czerwiec- Farma Iluzji 

MAKI Grupa organizować będzie wycieczki tematyczne zgodne z tematyką 

zajęć. Nauczyciele planują wyjazdy autokarowe do kina, muzeum, 

teatru i wiosną wycieczkę z okazji Dnia Dziecka. 

0 A jesień- wyjazd plenerowy tematyczny(dzień ziemniaka, kiszenie 

kapusty) 

-grudzień- Bombkolandia 

-styczeń- kino 

-marzec- teatr 

-kwiecień- muzeum 

-maj-piesza wycieczka na stawy w Halinowie 

-czerwiec- wyjazd do Farmy Iluzji 

 

0 B  Spacery w najbliższej okolicy zgodne z tematami zajęć (OSP, poczta, 

apteka, policja, ośrodek zdrowia, bank, stomatolog itp.). Wycieczki 

autokarowe do kina, teatru, Sali zabaw i wyjazd plenerowy do 

gospodarstwa agroturystycznego. 

0 C wrzesień- Głęboczyca „Rwetes u Basi, bo kapustę Basia kwasi” 

-październik/listopad- kino lub teatr 

-grudzień- Bombkolandia 

-styczeń- sala zabaw dla dzieci 

-luty/marzec- teatr lub kino lub muzeum 

-maj- „Konik Garbusek” – gospodarstwo agroturystyczne 

-czerwiec- wyjazd z okazji Dnia Dziecka do wioski indiańskiej 

Hantajo. 

Grupa realizować będzie również spacery po najbliższej okolicy 
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zgodne z tematyką zajęć. 

0 D -wrzesień- Głęboczyca „Rwetes u Basi, bo kapustę Basia kwasi” 

-październik/listopad- kino lub teatr 

-grudzień- Bombkolandia 

-styczeń- sala zabaw dla dzieci 

-luty/marzec- teatr lub kino lub muzeum 

-maj- „Konik Garbusek” – gospodarstwo agroturystyczne 

-czerwiec- wyjazd z okazji Dnia Dziecka do wioski indiańskiej 

Hantajo. 

Grupa realizować będzie również spacery po najbliższej okolicy 

zgodne z tematyką zajęć. 

 

 


