Harmonogram wydarzeń oraz imprez okolicznościowych w roku
przedszkolnym 2019/2020
L.p.
1.

DATA
Cyklicznie
w
ciągu
całego
roku
przedszkolnego

WYDARZENIA
Urodziny dzieci w przedszkolu
Galeria przedszkolaka – wystawa prac plastycznych
Przedstawienia teatralne w przedszkolu
Koncerty muzyczne
Pokazy tańca ludowego i tańca nowoczesnego
Zajęcia otwarte z udziałem rodziców
Odwiedzanie miejsc użyteczności publicznej, np:
biblioteka, poczta
Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów
Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych: policjant, strażak,
pielęgniarka
Udział w akcjach i projektach organizowanych przez instytucje
współpracujące z przedszkolem
Udział w projektach zewnętrznych
Wycieczki i spacery
Msze Św. w intencji przedszkolaków i ich rodzin

4.

W każdy pierwszy
czwartek miesiąca
Raz w miesiącu
(drugi piątek miesiąca)
2 września

5.

20 września

„Od najmłodszego, aż po starszaka wszyscy świętują dzień
przedszkolaka” – Ogólnopolski Dzień przedszkolaka

6.

23 września

Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata;
dzień koloru zielonego w przedszkolu

7.

24 września

„Jesień piękna, kolorowa” - jesienny integracyjny piknik rodzinny

8.

30 września

9.
10.

Październik
(cyklicznie)
2 października

Dzień Chłopaka Przedszkolaka - zabawy i konkursy w obu grupach
przedszkolnych
,,Róże dla Matki Bożej” – wspólna modlitwa różańcowa (10)

11.
12.
13.

14 października
31 października
6 listopada

14.
15.

8 listopada
14 listopada

16.

25 listopada

17.

6 grudnia

18.

17 grudnia

2.
3.

19.
20.

20 grudnia
2 stycznia

21.

8 stycznia

Czytanie bajek w ramach akcji:
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Po wakacjach moi mili znów będziemy się bawili” – rozpoczęcie nowego
roku szkolnego 2019/2020

Dzień Anioła Stróża – Bal Aniołków
(impreza wewnątrzprzedszkolna)
Dziękujemy naszym paniom - Dzień Edukacji Narodowej
Wspomnienie Wszystkich Świętych – modlitwa przy grobach
„Pasowanie dzisiaj mam i pokażę co potrafię wszystkim wam” –
pasowanie na przedszkolaka.
Jesteśmy Polką i Polakiem - obchody Dnia Niepodległości
„Żyj zdrowo i kolorowo” – konkurs plastyczny o zasadach zdrowego
odżywiania
„Dziś w przedszkolu gwar i wrzawa, bo z misiem będzie zabawa” –
obchody Dnia Pluszowego Misia
„Kochany Panie Mikołaju…” – impreza wewnątrzprzedszkolna.
Dzień koloru czerwonego
„Hej kolęda, kolęda” – wewnątrzprzedszkolny konkurs kolęd i pastorałek.
Uroczystość z udziałem rodziców
Wigilia przedszkolna dla dzieci
Kolęda duszpasterska w przedszkolu
„Każdy przedszkolak dobrze wie, co jest zdrowe, a co nie” – konkurs
wiedzy na temat zdrowego odżywiania się

22.

17 stycznia

Dzień Kubusia Puchatka – zabawy wewnątrzgrupowe

23.

28 stycznia

24.

4 lutego

25.

14 lutego

26.
27.

26 lutego
27 lutego

28.
29.

8 marca
10 marca

30.

21 marca

31.

22 marca

32.
33.
34.

3 kwietnia
7 kwietnia
9 kwietnia

35.

15 kwietnia

36.
37.

22 kwietnia
30 kwietnia

38.

8 maja

39.
40.

14 maja
28 maja

41.

1 czerwca

42.

23 czerwca

„Cała nasza gromadka kocha babcię i dziadka!” – uroczystość dla babć i
dziadków
„Dziś w przedszkolu śpiew i tańce, tańczą różne przebierańce”– bal
przebierańców dla dzieci
„Walentynki – Dzień Przyjaźni i Miłości”
Dzień koloru czerwonego w przedszkolu
Środa Popielcowa – uroczysta Msza Święta z udziałem dzieci
„Dzień niedźwiedzia polarnego” – wewnątrzgrupowe zabawy
z maskotkami
Dzień Kobiet Dużych i Małych
Wewnątrzprzedszkolny VI Konkurs piosenki religijnej
„Bóg szansą na sukces”
„Przychodź wiosno upragniona, piękna, ciepła, wymarzona” – śpiewy
dzieci w barwnym wiosennym korowodzie
Woda? Z nią ogromna jest przygoda – obchody Dnia Wody.
Dzień koloru niebieskiego w przedszkolu
„Pomarańczowy dzień marchewkowy” – obchody Dnia Marchewki
Szukanie Wielkanocnego Zajączka
„Dzień kapłaństwa” – uroczysta Msza Święta
z udziałem delegacji dzieci i rodziców
„Zdrowie w poezji dziecięcej” – wewnątrzprzedszkolny konkurs
recytatorski
„Ziemię kochamy, więc o nią dbamy” – obchody Światowego Dnia Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja – uroczystość
wewnątrzgrupowa
VI Konkurs Piosenki Religijnej „ Bóg szansą na sukces” – konkurs
międzyprzedszkolny
„Ruch to zdrowie” – bal małego sportowca
„Wszystko dziś dla mamy, wszystko dziś dla taty” – Dzień Rodzica.
Impreza z okazji Dnia Mamy i Taty
„Chłopcy dziewczynki biegnijmy wraz, dzień dziecka do zabaw zaprasza
nas” – Dzień Dziecka w przedszkolu
„Pożegnania nadszedł czas” – uroczyste zakończenie roku przedszkolnego
z udziałem rodziców i zaproszonych gości

*Daty i wydarzenia mogą ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

