Harmonogram wydarzeń oraz imprez okolicznościowych w roku
przedszkolnym 2021/2022
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 zawodów opiekujących się zwierzętami
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
Dwa razy w miesiącu
(piątki)
1 września

5.

21 września

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – uroczystość wewnątrzgrupowa

6.
7.

22 września
30 września

„A tu lecą nam na głowę, liście złote kolorowe” – powitanie jesieni

8.
9.

Październik
(cyklicznie)
1 października

10.
11.

15 października
29 października

12.
13.
14.
15.
16.

2 listopada
5 listopada
10 listopada
17 listopada
25 listopada

17.

6 grudnia

18.

17 grudnia

„Hej kolęda, kolęda!” – wewnątrzprzedszkolny konkurs kolęd i
pastorałek.
Uroczystość z udziałem rodziców

19.

5 stycznia

Kolęda duszpasterska w przedszkolu

20.

26 stycznia

„Cała gromadka kocha naszą Babcię i Dziadka!” – Dzień Babci i Dziadka

21.

11 lutego

„Karnawałowy czas zaprasza do zabawy nas” – bal przebierańców

22.

14 lutego

„Każdy serce dziś rysuje, zaraz komuś podaruje” - Walentynki
Dzień koloru czerwonego w przedszkolu

2.
3.

Czytanie bajek w ramach akcji:
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Wakacje żegnamy, przedszkole witamy!” – rozpoczęcie nowego roku
szkolnego 2021/2022

Dzień Chłopaka Przedszkolaka - zabawy i konkursy w obu grupach
przedszkolnych
,,Róże dla Matki Bożej”– wspólna modlitwa różańcowa (10)
Dzień Anioła Stróża – Bal Aniołków
(impreza wewnątrzprzedszkolna)
Dziękujemy naszym Paniom - Dzień Edukacji Narodowej
„Jeszcze wczoraj zwykłe dziewczyny i chłopaki – dzisiaj świetne
przedszkolaki!” – pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość z udziałem
rodziców.
Wspomnienie Wszystkich Świętych – modlitwa przy grobach
,,Dzień Postaci z Bajek” – zabawy w grupie
,,Kto Ty jesteś? Polak mały!” - Dzień Niepodległości w przedszkolu
Konkurs plastyczny – „Moje wymarzone zwierzątko”
„Dziś w przedszkolu gwar i wrzawa, bo z misiem będzie zabawa!” –
obchody Dnia Pluszowego Misia
„Czy Wy wiecie, drogie dzieci, że Mikołaj do Was leci?” – Mikołajki –
impreza wewnątrzprzedszkolna.
Dzień koloru czerwonego

23.

17 lutego

,,Kocie zabawy” - Dzień kota

24.

23 lutego

,,Mali poeci” – tworzymy zwierzęce wierszyki – konkurs rodzinny

25.
26.

2 marca
8 marca

Środa Popielcowa – Msza Święta z udziałem dzieci

27.

18 marca

28.

21 marca

29.

22 marca

30.

1 kwietnia

31.
32.
33.
34.
35.

8 kwietnia
13 kwietnia
15 kwietnia
22 kwietnia
29 kwietnia

36.
37.

9 maja
20 maja

38.

25 maja

39.

1 czerwca

40.

15 czerwca

41.

24 czerwca

„Spieszą chłopcy i panowie z uśmiechem do wszystkich kobiet” - Dzień
kobiet - zabawy w grupie
Wewnątrzprzedszkolny VI Konkurs piosenki religijnej
„Bóg szansą na sukces”
„Zima kończy swe panowanie, teraz wiosny czas nastaje!” - powitanie
wiosny
,,Woda? Z nią ogromna jest przygoda” – obchody Dnia Wody.
Dzień koloru niebieskiego w przedszkolu
„Dzień kapłaństwa” – uroczystość połączona z Mszą Świętą
z udziałem rodziców
Teatrzyk w wykonaniu dzieci ,,Witajcie na naszej Farmie”
Szukanie Wielkanocnego Zajączka – zabawy przedświąteczne
Konkurs recytatorski - „Zwierzęta – nasi przyjaciele”
„Ziemię kochamy, więc o nią dbamy” – obchody Światowego Dnia Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja – uroczystość
wewnątrzgrupowa
,,Mam talent!” – Międzyprzedszkolny konkurs młodych talentów
VI Konkurs Piosenki Religijnej „ Bóg szansą na sukces” – konkurs
międzyprzedszkolny
„Dziś powiem Wam – cudownych rodziców mam!” – Dzień Rodzica.
Impreza z okazji Dnia Mamy i Taty
„I niech słonko ładnie świeci, bo dziś święto wszystkich dzieci” – Dzień
Dziecka w przedszkolu
,,Przedszkolaki kochają zwierzaki!” - Międzyprzedszkolny konkurs
wiedzy o zwierzętach
„Bo wakacji nadszedł czas, wiele przygód czeka nas!” – uroczyste
zakończenie roku przedszkolnego z udziałem rodziców i zaproszonych
gości

