
                 Kalendarz   uroczystości przedszkolnych  

       Przedszkola Niepublicznego ,,Koralik’’ w Giżycku  

                         na rok 2018/2019 Gr. VII ,,MISIE” 

                       Nazwa Uroczystości Termin                         
1.Zebranie z rodzicami . 
2. Wycieczka do parku ,,Żegnamy lato ,witamy Jesień-
zbieramy żołędzie i kasztany,,. 
3.„Święto Pieczonego Ziemniaka”   
− warsztaty plastyczno – techniczne „ Kukiełki z warzyw”  
− kulinarne potrawy 
− ziemniaczany poczęstunek 
5.Wycieczka z okazji rozpoczęcia roku przedszkolnego, 
od miejscowości -Nowy  Harsz, pieczenie kiełbasek 
,jazda konno. 
6.Wycieczka do Powiatowej Komendy Policji w Giżycku. 
7. Świat sprzątamy, o przyrodę dbamy – uczestnictwo w 
Akcji Sprzątania Świata 

 
 
 
 
wrzesień 

1. ,,Jarzynowe ludziki,, -wszystko o jesiennych 
warzywach. 
2.Warsztaty-zajęcia ekologiczne z pracownikami 
ZUOK w Spytkowie. 
3.Spotkanie z pracownikiem Biblioteki 
Pedagogicznej.  
4.Wycieczka do biblioteki.  
5. ,,Książka naszym przyjacielem ,,Cała Polska czyta 
dzieciom”- spotkanie z rodzicami czytanie 
dzieciom bajek przez zaproszonego gościa. 
7. My lekarza dobrze znamy, zalecenia 
przestrzegamy- Przyniesienie przez dzieci do 
przedszkola dyni. Założenie w salach „kącika 
dyniowego”, ozdabianie dyni według pomysłu dzieci. 

 
 
 
 
Październik 

1.Spacer do parku późną jesienią - obserwowanie zmian 
zachodzących w przyrodzie 
3.  Święto Niepodległości. 
2. Andrzejki. 
 
 

 
Listopad 



1.Mikołajki 
 2 Kiermasz ozdób Choinkowych 
3.Wycieczka  na Mikołaja do Gwarka na Pięknej Górze. 
 3 Wigilia w grupie 
 4. Konkurs na kartkę świąteczną. 
 5.Jasełka. 
 5. Zajęcia otwarte z rodzicami 

Grudzień 

1. „ Magiczny Bal Karnawałowy” – zabawa 
karnawałowa, bal przebierańców. 
2.Dzień Babci i Dziadka. 
3. Zebranie z rodzicami 
4.Pomagamy ptakom przetrwać zimę 
5. Witaminki, witaminki – owocowy dzień w 
Przedszkolu: Robimy soki i sałatki – 

Styczeń 

1.Turniej zimowy, wykonywanie rzeźb ze śniegu. 
 2.Dzień Zdrowego Odżywiania. 
3.Walentynki 
 

luty 

1Dzień Wiosny - święto radości, odprowadzenie 
Marzanny, witamy panią wiosnę wspólna zabawa. 
2.Piękny uśmiech mamy bo o ząbki zawsze dbamy 
Wycieczka do gabinetu stomatologicznego. Rozmowa na 
temat zasad dbania o zęby. 
3. Stół wielkanocny – dekoracja wielkanocna. 
4 .Kiermasz wielkanocny. 
 

Marzec 

1. Budzimy Wiosnę… - przedszkolny korowód wiosenny 
Wiosna w ogrodzie obserwacje zmian zachodzących w 
przyrodzie. 
2. Dzień Ziemi - konkursy ekologiczne, zagadki, 
doświadczenia, rozdanie znaczków przyjaciela przyrody, 
wystawa prac ekologicznych, zielony marsz 
przedszkolaków. 
3.,,Koralikowy Dzień Ziemi,, 
 4.Przedszkolne melodie – dzień piosenki 
5.Wycieczka do Straży Pożarnej. 
6.Zajęcia otwarte z rodzicami. 

 

Kwiecień 

 
 

 
 



1. Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. 
2.Piknik majowy z rodzicami w lesie miejskim. 
3.Dzień marchewki .Robimy marchewkowe ludziki, 
pijemy soczki, pieczemy marchewkowe ciasteczka. 
 

Maj 

1.Uroczystość z okazji Dnia Dziecka - konkursy, upominki 
2.Wycieczka całodzienna. 
3. Olimpiada sportowa – kolorowy dzień w 
Przedszkolu Rozgrywki sportowe na boisku 
szkolnym. Każda grupa ubiera się w kolor jej 
przypisany. 
4.Uroczyste zakończenie roku . 

Czerwiec 

 


