Dni otwarte w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych
w 2019 roku
Przedszkole/szkoła

Termin dni otwartych

27.05.2019 r.
Przedszkole nr 1 w Suwałkach
(ul. Raczkowska 41)
28.05.2019 r.

Przedszkole nr 2 w Suwałkach
(ul. Waryńskiego 29)

28.02.2019 r.
godz.16.30-18.00

26.02.2019 r.

Przedszkole nr 3 im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w
Suwałkach (ul. Korczaka 4A)

27.02.2019 r.

Przedszkole nr 4 z Oddziałem
Integracyjnym w Suwałkach
(ul. Skłodowskiej 7)

26.02.2019 r.
godz. 16:30-18.00
27.02.2019 r.
godz. 16:30-18.00

Rodzaj zajęć organizowanych
dla dzieci w wieku
przedszkolnym
Zajęcia z chustą animacyjną.
Gry i zabawy.
Zajęcia ruchowe przy muzyce.
Piknik rodzinny w ogrodzie
przedszkolnym: konkursy
rodzinne, gry i zabawy
ruchowe, zawody sportowe
Eksperymenty, prezentacje
artystyczne dzieci
Zabawy konstrukcyjne.
Zajęcia muzyczno-ruchowe.
plastyczne, teatralne
matematyczne.
Kodowanie.
900 – powitanie gości
910 – przydział sal – grup do
pobytu dzieci wg wieku
910 – 945 – uczestnictwo w
zajęciach kierowanych przez
nauczyciela danej grupy;
wspólne zabawy dowolne
945 – 1030 – udział gości wraz z
przedszkolakami w audycji
muzycznej „W stronę słońca”
1030 – 1100 –zwiedzanie
przedszkola, rozmowa
rodziców z dyrektorem
900 – powitanie gości
910 – przydział do grup
przedszkolnych
910 – 930 – uczestnictwo w
zajęciach kierowanych przez
nauczyciela danej grupy;
930 – 1000 - wspólne zabawy
dowolne w sali przedszkolnej z
przedszkolakami
1000 – 1020 – „Odrobina
witamin” – spożywanie
owoców wraz z
przedszkolakami;
1030 – 1110 – obejrzenie
teatrzyku „Pierwsza zima
bałwanka Stefanka” w
wykonaniu aktorów Teatru
„Magic” z Białegostoku
1110 – pożegnanie gości przez
dzieci z grup 6-latków;
wręczenie upominków
Zajęcia z tablicą interaktywną.
Zajęcia plastyczne.
Teatrzyk kukiełkowy w sali
ruchowej.

Przedszkole nr 5 z Oddziałem
Integracyjnym w Suwałkach
(ul. Witosa 4)
Przedszkole nr 6 w Suwałkach
(ul. Kowalskiego 19)
Przedszkole nr 7 w Suwałkach
(ul. Andersa 10)

Przedszkole nr 8 z Oddziałami
Integracyjnymi w Suwałkach
(ul. Putry 4B)

25.02.2019 r., godz. 10.00
26.02.2019 r., godz. 11.00
27.02.2019 r., godz. 11.00
28.02.2019 r., godz. 11.00
01.03.2019 r.
godz. 10.00
25.02.2019 r. – 27.02.2019 r.
25.02.2019 r.
25.02.2019 r.
godz. 9.30 – 11.00
26.02.2019 r.
godz. 9.30 – 11.00
27.02.2019 r.
godz. 9.30 – 11.00

28.02.2019 r.
godz. 9.30 – 11.00
01.03.2019 r.
godz. 9.30 – 11.00
Przedszkole nr 10 im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach
(ul. Nowomiejska 18)

01.03.2019 r.,
godz. 9.00-11.00

Zwiedzanie przedszkola,
zabawy dowolne-poznawanie
zabawek.
Zajęcia matematyczne.
Zajęcia z języka angielskiego.
Zumba Kids.
Zajęcia plastyczne.
Zajęcia ruchowe z elementami
gimnastyki korekcyjnej.
Zajęcia językowe, plastyczne,
muzyczne i ruchowe.
Zabawy integracyjne.
,,Bajkowe laboratorium odlotowa mikstura kapitalnych
eksperymentów.
,,Zaczarowany świat bajek” –
zabawy w teatr.
,,Ożywiamy obrazki”
wykorzystanie technologii
informacyjnej w zabawach z
dzieckiem.
Ruchowo-muzyczne zabawy
rytmiczne.
,,Zakodowana przyroda”
zabawy z matą edukacyjną.
Zajęcia muzyczne, techniczne,
przyrodnicze.

Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Piłsudskiej w
Suwałkach (ul. Kościuszki
126)

28.02.2019 r.
godz. 17.00

Spotkanie rodziców z
dyrektorem szkoły.
Część artystyczna w
wykonaniu uczniów kl. III i
dzieci z oddziałów
przedszkolnych.
Prezentacja multimedialna.
Spacer rodziców i dzieci po
szkole.

Szkoła Podstawowa nr 5
im. A. Wierusz - Kowalskiego
w Suwałkach (ul. Klonowa 51)

01.03.2019 r.

Zajęcia integracyjne.

14.03.2019 r., godz. 17.00
15.03.2019 r.
godz. 8.55 - 9.40
15.03.2019 r.
godz. 9.50 – 10.35
Szkoła Podstawowa nr 7
w Suwałkach
(ul. Minkiewicza 50)

15.03.2019 r.
godz. 10.45 – 11.30
15.03.2019 r.
godz. 11.50 - 12.35
15.03.2019 r.
godz. 12.50 – 13.45
15.03.2019 r.
godz. 13.45 – 14.30

Uroczystość w auli szkolnej.
„Mistrz Liczydełko” – gry
matematyczne – sala A23.
„Zwierzęta i rośliny wiosną” –
zajęcia dydaktyczne – A22.
„Sprawni i zdrowi” – zabawy
ruchowe – sala F5 (mała sala
gimnastyczna).
„Niespodzianki wiosny” – gry i
zabawy dydaktyczne – sala
A22.
„Niezwykły świat zwierząt” –
zajęcia umuzykalniające – sala
A24.
Zabawy z chustą animacyjną
„Kolorowa chusta” – budynek
P.

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Włodzimierza
Puchalskiego w Suwałkach
(ul. Hamerszmita 11)
Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Olimpijczyków Polskich
w Suwałkach
(ul. Antoniewicza 5)
Szkoła Podstawowa nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. bryg. pil. Witolda
Urbanowicza w Suwałkach
(ul. Szpitalna 66)

06.03.2019 r., godz. 15.30

Zajęcia z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej.
Gry i zabawy dydaktyczne.
Zajęcia sportowe.
Część artystyczna.

01.03.2019 r.
godz. 17.00 - 19.00

Zajęcia muzyczno – ruchowe,
plastyczne i zabawy i gry
dydaktyczne.

13.03.2019 r.
godz. 15.30–16.30

„Poznajmy się bawiąc”.

