HARMONOGRAM IMPREZ, WYCIECZEK, UROCZYSTOŚCI I INNYCH WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH
Termin

Tematyka

Rodzaj imprezy

Wrzesień

Światowy Dzień
20.09.2018r. Przedszkolaka
-impreza integracyjna

- wyzwalania radości, poznawanie dzieci z ich
prawami, odwiedziny Klauna Dyzia

Wrzesień

21.09.2018r.

Sprzątanie świata

– udział dzieci w akcji Sprzątanie świata

Wrzesień

24.09. 2018

Witamy pory roku z
poezją Marii
Konopnickiej

- przybliżanie sylwetki oraz poezji naszej patronki

Październik

10.10.2018r.

„Leśne opowieści bardzo
ważnej treści”

przedstawienie teatralne

12.10.2018r. Dzień Edukacji Narodowej

uroczystość wewnątrz placówki; przygotowanie
przez dzieci laurek i wręczenie ich wraz z
życzeniami wszystkim pracownikom placówki
na wszystkich stanowiskach
ponadto grupa „Naukowcy” przygotuje część
artystyczną dla nauczycieli z terenu miasta

Październik

Do
Pasowanie na
uzgodnienia
przedszkolaka

uroczystość przygotowana wg scenariusza w
grupach: „Krasnale” i „Pszczółki, „Sowy”,
„Kotki”, uroczystość przygotowana wg
scenariusza nauczycieli pracujących w tych
grupach

Listopad

Uroczyste występy z
09 lub
okazji Święta
12.11.2018r.
Niepodległości, parada

występy wytypowanych grup dzieci

Październik

„Król Kazimierz”
Listopad

16.11.2018r. Obchody
Międzynarodowego Dnia
Tolerancji

spektakl teatralno-muzyczny
słuchanie opowiadań o promowaniu szacunku
wobec różnorodności kulturowej, zaproszenie
grupy dzieci z Zespołu Szkół nr 3 w G-D

Listopad

Andrzejki – tradycja
30.11.2018r. polska

Grudzień

06.12.2018r. Mikołajki

wizyta Mikołaja połączona z rozdaniem
dzieciom drobnych upominków

Grudzień

„Śnieżna Dama” oraz
20.12.2018r. powitanie zimy poezją
Marii Konopnickiej

-teatralny oraz przybliżanie
sylwetki oraz poezji naszej patronki

Grudzień

21.12.2018r. Spotkanie z Mikołajem

zapoznanie z tradycjami związanymi z Bożym
Narodzeniem, tradycyjne potrawy stołu
wigilijnego, choinka, szopka

01 lub
02.2019 r. z
uwagi na
termin ferii
Styczeń/ luty zimowych w Dzień Babci i Dziadka
styczniu
możliwe
obchody
Dnia Babci i

słuchanie opowiadań, zabawy, pląsy,
wróżenie, w starszych grupach lanie wosku

uroczystość z udziałem babć i dziadków;
wręczenie własnoręcznie wykonanych
upominków, poczęstunek

Dziadka w
lutym (dni
do
uzgodnienia)
Styczeń

01.2019 r.

Mini Play Back Show

rozwijanie zainteresowań, pomysłowości,
aktywności muzycznej,
zaproszenie do współpracy inne placówki z
miasta i regionu

Luty

25.02.2019r.

Przygody Krasnala
Pączka

przedstawienie teatralne

Luty

02.2019 r.

Bal Karnawałowy

tańce i zabawy muzyczne

Marzec

04.03.2019r.

Trzy życzenia Złotej
Rybki

Marzec

Święto wiosny. Witamy
20.03.2019r. pory roku z poezją Marii
Konopnickiej

Marzec

03.2019 r.

Kwiecień

08.04.2019r. Byś i Dyś

Kwiecień

04.2019r.

Kwiecień/ma 04 lub
j
05.2019r.

„Tęczowe pląsy”

żegnamy zimę – witamy wiosnę, kolorowy
przemarsz ulicami miasta
oraz poezji naszej patronki
- przegląd tańca dziecięcego
- przedstawienie teatralne

Przegląd poezji dziecięcej

– międzyprzedszkolny przegląd poezji
dziecięcej” Poezja Marii Konopnickiej”

Piknik Biało-Czerwony

– spotkanie w ogrodzie przedszkolnym z
rodzicami, zaproszonymi gośćmi oraz
uczniami zaprzyjaźnionych szkół, współpraca z
MiPBP w G-D

Maj

05.2018 r (
dni do
Dzień Rodziny
uzgodnienia)

uroczystości wg scenariusza z udziałem mam i
tatusiów, w grupach wiekowych, wręczenie
własnoręcznie wykonanych upominków,
poczęstunek, występy dzieci

Maj

20.05.2019r. Kalejdoskop Zagrożeń

o zagrożeniach i bezpieczeństwie w formie
przedstawienia teatralnego

Czerwiec

30.05.2018r. Dzień Dziecka –
lub
spartakiada
03.06.2018r. przedszkolaków

święto sportu; zaproszenie do przedszkola
dzieci z zaprzyjaźnionych oddziałów zerowych,
wspólne zabawy i zawody sportowe

Czerwiec

Witamy pory roku z
21.06.2019r. poezją Marii
Konopnickiej

Czerwiec

Terminy i
miejsce do
Wycieczki autokarowe
uzgodnienia wszystkich
z Radą
przedszkolaków
Rodziców

Do uzgodnienia z Radą Rodziców

Czerwiec

06.2018 r.
dni do
Pożegnanie dzieci
uzgodnienia odchodzących do szkoły
w grupach

uroczystość z udziałem rodziców; część
artystyczna w wykonaniu 6-latków, wręczenie
dzieciom upominków,

patronki

