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                               rok szkolny 2018/2019 
 

Czas 
realizacji 
 

                         Tematyka 

wrzesień Integracja z grupą nowo przybyłych dzieci. 
Święto chłopców. Wyjście do kina Nowa Fala w Giżycku na film ,, Książę 
Czaruś”. 
Konkurs dla grup,, Jesienne cyferki”, ozdabianie cyfry grupy na sposób 
jesienny. 
Poznanie zawodu Ratownika Wodnego , spotkanie z przedstawicielem zawodu 
z MOPR w Giżycku, pierwsza pomoc. 

Wrzesień/ 
październik 

Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji. Przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa.  

październik Święto Pieczonego Ziemniaka. Gry i zabawy. 
listopad Święto Pluszowego Misia. Zabawy z maskotką. 

11 Listopada- nauka hymnu państwowego 
Mały patriota- urządzenie w Sali kącika ,, Moje miasto i mój kraj”. 
Andrzejkowe czary, zabawa Andrzejkowa. 
Święto Dyni. Gry i zabawy. 

grudzień Mikołajki.Gry i zabawy. 
Wycieczka do Konsulatu Świętego Mikołaja w  Kętrzynie.  
Wigilijny wieczór, spotkanie dzieci z rodzicami przy wigilijnym stole. 
Integracja grupy. Wspólne kolędowanie. 
Konkurs bożonarodzeniowy dla rodziców i dzieci: wykonanie stroika 
świątecznego lub innej dekoracji bożonarodzeniowej. 
Kiermasz bożonarodzeniowy. Przygotowanie prac na kiermasz. 

styczeń Zajęcia otwarte z rodzicami. Wykonywanie masek karnawałowych na bal. 
Bal karnawałowy. Zabawa taneczna. 
Tydzień czytania dzieciom w przedszkolu. Zaproszenie babć i dziadków do 
czytania literatury dziecięcej w grupie. 
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedstawienie dla zaproszonych 
gości. 

luty Walentynki na wesoło. Zabawy z serduszkami. 
Wycieczka z okazji święta pizzy na warsztaty w robieniu pizzy. Hotel ST. 
Bruno w Giżycku.  
Święto pączka. Gry i zabawy. 

luty / 
marzec 

,,Zdrowie w wierszu i piosence”- przegląd wierszy i piosenek o tematyce 
zdrowotnej dla grup. 

marzec  Święto Kobiet. Wręczenie laurek. 
Powitanie wiosny. Wspólne wykonanie Marzanny. 

marzec/ 
kwiecień 

Poznajemy zawody. Wycieczka do gabinetu stomatologicznego. 
Poznajemy zawody. Wycieczka do apteki. 

kwiecień Dzień Ziemi. Zajęcia edukacyjne z zaproszonymi gośćmi ( leśniczy, 
płetwonurek, przedstawiciel Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich). 
Warsztaty dla rodziców, wykonywanie ozdób wielkanocnych. 
Kiermasz wielkanocny. Przygotowanie prac na kiermasz. 
Międzynarodowy dzień książki. Wycieczka do Biblioteki Miejskiej spotkanie z 



panią bibliotekarką w placówce. 
Poznajemy zawody. Wycieczka do Zakładu krawieckiego . 
Konkurs dla dzieci i rodziców na wykonanie zakładki do książki. 

maj Dzień flagi. Wspólne wykonanie flagi. 
Poznajemy zawody. Wycieczka do Jednostki Wojskowej w Giżycku. 
Poznajemy zawody. Wycieczka do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w 
Giżycku. 
Tydzień czytania dzieciom w przedszkolu – zaproszenie rodziców do czytania 
literatury dziecięcej w grupie. 
Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Przedstawienie dla zaproszonych 
gości. 

czerwiec Dzień Dziecka. Gry i zabawy dla dzieci. 
Spotkanie z ratownikiem WOPR, bezpieczeństwo nad wodą. 
Wycieczka do Ełku,, Kolej na klocki”. 
Dzień Rodziny, rejs statkiem, ognisko dla dzieci i rodziców. 
Zakończenie roku przedszkolnego w grupie. 
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