Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych]
Grupa: Krasnoludki
Rok szkolny 2015/2016

L.p.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj uroczystości, imprezy
„Dzień Ziemniaka” – zabawy sportowe z ziemniakiem,
wykonywanie ziemniaczanych ludków, pieczenie ziemniaków
w folii, wspólna degustacja
„Witamy w przedszkolu Panią Jesień”- wielozmysłowe
poznawanie darów jesieni
Zajęcia lepienia w glinie

5

Marchewkowy Dzień – zabawy, konkursy, piosenki, zagadki,
dzień koloru pomarańczowego
Konkurs plastyczny – „Kukiełka z warzyw”

6.

„Bezpieczna droga do przedszkola” – spotkanie z policjantem

7.

„Światowy Dzień Zwierząt – spotkanie z weterynarzem

8.

„Andrzejkowe wróżby”

9.

12.
13.

„Dzień Włoski w przedszkolu” – poznanie zwyczajów i
tradycji, wspólne przygotowywanie i degustacja pizzy
„Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek” – przedstawienie
dla pozostałych grup
Wizyta Świętego Mikołaja” – konkursy ,zabawy, spotkanie z
Mikołajem
Wycieczka do wioski Św. Mikołaja lub fabryki bombek
Zabawa karnawałowa z udziałem Św. Mikołaja

14.

„Dzień Babci i Dziadka”

15.

Zajęcia otwarte dla rodziców( zajęcia z zakresu edukacji
przyrodniczej oraz przygotowania do czytania i pisania

16.
17.

Zajęcia z udziałem rodziców, mających ciekawe zawody
Zimowa spartakiada.

18.

„Dzień babci i dziadka”

10.
11.

Termin
Wrzesień
Grupa II
Wrzesień GrupaII
wrzesień
(grupowa)
październik
(grupy 1-3)
Październik
Grupy 1-3
Październik
Grupy 1-3
Październik
Grupy 1-3
Listopad
(grupowa)
Listopad
grupowa
listopad
Grudzień
(grupowa)
Grudzień grupy1-3
Styczeń
(wszystkie grupy)
Styczeń
(grupowa)
grudzień, maj
Styczeń Kwiecień,
Styczeń
Grupy 1-3
Wewnątrzgrupowa
styczeń

19
20.
21.
22.
23.
24
25.
26
27.
28.
29.
30.

„Dzień czerwonych serc” – święto zakochanych
„Kici, kici miły kotku, co Ty robisz na tym płotku” – konkurs
recytatorski dla wszystkich grup z okazji światowego dnia
kota
„Dzień Ksiązki”
„Bezpieczny przedszkolak” – konkurs międzyprzedszkolny
Spotkanie ze stomatologiem
Pogoń za wielkanocnym zającem – konkursy, zagadki,
poszukiwanie ukrytych czekoladowych jajek
Koralikowy Dzień Ziemi- przedstawienie teatralne związane z
ochroną przyrody, konkurs międzyprzedszkolny
Dzień Flagi
„Dzień Mamy i Taty”
„Dzień Dziecka na sportowo – letnia spartakiada
„ Rodzinny mastershef”
„Morskie przygody”- zabawy z chustą animacyjną, zabawy
zręcznościowe, plastyczne

luty
luty
marzec
marzec
Marzec grupa II
marzec grupa II
Kwiecień
grupowa
maj lub czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec

Cały rok:
1.Zbiórka baterii i nakrętek
2.Obchody urodzin dzieci w grupie.
3Grupowe wycieczki dzieci do różnych instytucji, zakładów pracy, na festyny, przeglądy.
4.Cykliczne spotkania z Biblioteką Miejską.
5.”Bezpieczny przedszkolak” – cykliczne wycieczki, spacery utrwalające zasady
uczestniczenia dzieci w ruchu drogowym.

Opracowała: Beata Hoszkiewicz

