
Harmonogram imprez, wycieczek, spotkań  i  uroczystości 
przedszkolnych 

Grupa: Żabki 

Rok szkolny 2018/2019 

 

 

L.p. Rodzaj uroczystości Termin 
1. „Bezpieczna droga do przedszkola” – 

spotkanie z policjantem lub wycieczka do 
Komendy Powiatowej Policji 

Wrzesień 
(grupowa) 

2 Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata” Wrzesień 
(przedszkolna) 

3.  Wycieczka do mini zoo w Żywkach Wrzesień lub 
Październik 

3 Zajęcia lepienia w glinie – spotkanie z p. 
Adamem Kuźmą 

Wrzesień lub 
Październik 

4 Jesienne spotkania z przyrodą – wycieczki do 
parku, lasu, zbieranie materiału 
przyrodniczego 

Wrzesień, 
Październik 
(grupowa) 

5  „Dzień Ziemniaka” – zabawy sportowe z 
ziemniakiem, pieczenie ziemniaków w folii 

Październik 
(grupowa) 

6 ,,Dzień Marchewki” – konkursy, 
wykonywanie soku marchwiowo – 
jabłkowego, pieczenie ciasta 
marchewkowego, zajęcia otwarte dla 
rodziców  

Październik 
(grupowa) 

7 Wycieczka do gabinetu weterynarii lub 
spotkanie z weterynarzem 

listopad 
(przedszkolna) 

8 Udział w akademii z okazji Święta 
Niepodległości 

Listopad 
(grupowa) 

9  „Andrzejkowe wróżby” Listopad 
(grupowa) 



10 Mikołajkowa wycieczka do fabryki bombek Grudzień 
11 Udział w „Jasełkach” Grudzień 

przedszkolna 
12 Uczestnictwo w Kiermaszu 

Bożonarodzeniowym 
Grudzień 
przedszkolna 

13 Zabawa karnawałowa z udziałem  Św. 
Mikołaja 

Styczeń 
(wszystkie 
grupy) 

14  „Dzień Babci i Dziadka” Styczeń 
(grupowa 

15 ,,Dzeń Pizzy”- zajęcia kulinarne z udziałem 
rodzica, opiekuna 

Luty 
(grupowa) 

16 „Dzień Świętego Walentego” luty 
17 Przegląd wokalny pt. ,,Wszystko o wiośnie” Marzec 

(przedszkolna) 
18  Zajęcia biblioteczne kwiecień  
19 Pogoń za wielkanocnym zającem – konkursy, 

zagadki, poszukiwanie czekoladowych jajek 
kwiecień 

20 ,,Wielkanocne ozdoby”- udział w kiermaszu 
Wielkanocnym 

kwiecień 

21 Wycieczka do kina kwiecień 
22  Wycieczka do banku PKO. BP – spotkanie z 

rodzicem 
kwiecień 

23 Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Giżycku kwiecień  lub 
maj 

24 Koralikowy Dzień Ziemi- udział w zawodach 
sportowych 

Kwiecień 
 

25 Wycieczka do Jednostki Wojskowej, Straży 
Pożarnej. Biblioteki Pedagogicznej, Biblioteki 
Miejskiej 

maj 

26 Wycieczka do Bajkolandu Wrzesień i 
maj 

27 „Wycieczka do Nadleśnictwa Giżycko lub Lasu 
Miejskiego 

Październik 
lub maj 

28 „Dzień Mamy i Taty” maj lub 



czerwiec 
29  Wycieczka do klockarni w Ełku Maj lub 

czerwiec 
30 „Dzień  Dziecka”- wycieczka do kina lub 

zabawy i gry na placu przedszkolnym 
 

czerwiec 

31 Zakończenie Roku 2017/2018 –  impreza 
zaproponowana przez rodziców 

czerwiec 

 

Cały rok: 

1 Zbiórka nakrętek i baterii. 

2. Grupowe wycieczki dzieci do różnych instytucji, zakładów pracy, na festyny, 
konkursy 

3. Bezpieczny przedszkolak – cykliczne wycieczki, spacery utrwalające zasady 
uczestniczenia dzieci w ruchu drogowym. 

5. Cykliczne czytanie bajek dzieciom przez rodziców w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” 

5. Zajęcia z psychologiem. 

     Opracowała: Beata Hoszkiewicz 


