
Plan imprez i uroczystości przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 

 

Wrzesień 

• ,,Jesienne inspiracje"- powitanie jesieni na ogrodzie przedszkolnym- 

zabawy integracyjne. (nauczycielki poszczególnych grup). 

• Światowy Dzień Przedszkolaka- 20 września (Małgorzata Fila, Aneta 

Lesiczka) 

• Spotkanie z policjantem (Aneta Lesiczka)  

 

Październik 

 

• ,,Święto naszej pani”- uroczyste spotkanie z okazji Święta pracowników 

Edukacji Narodowej. (Aneta Lesiczka, Bożena Jabłońska). 

• Uroczyste pasowanie na przedszkolaka (Małgorzata Dul, Iwona 

Romańczuk.) 

• ,,W krainie zdrowia”- promowanie zdrowego stylu życia.(nauczycielki 

poszczególnych grup, osoba odpowiedzialna- Małgorzata Fila, Bożena 

Jabłońska) . 

 

Listopad 

• ,,Nasza kochana Ojczyzna”- apel z okazji ŚWIĘTA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI    (Ewa Kalamarz, Renata Krotoszyńska ). 

• ,,Mój przyjaciel Miś”- obchody Święta Pluszowego Misia.  (Małgorzata 

Fila, Ewa Kalamarz ). 

• ,,Niech się spełnią nasze czary”- zabawa andrzejkowa połączona z 

wróżbami.(nauczycielki grup starszych). 

 



Grudzień 

•  Uroczyste spotkanie ze Świętym Mikołajem.(nauczycielki poszczególnych 

grup). 

• ,,Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”- zorganizowanie  między 

przedszkolnego konkursu plastycznego (Renata Krotoszyńska, Ewa 

Kalamarz). 

•  „Hej kolęda…” Wigilia z udziałem dzieci, personelu i zaproszonych gości- 

wspólne kolędowanie ( Małgorzata Fila, Iwona Romańczuk ).  

 

 

Styczeń 

• ,, Wielki bal przedszkolaków".(nauczycielki wszystkich grup). 

 

• ,,Kocham Babcię i Dziadka”- Uroczystości z okazji Dnia Babci i 

Dziadka.(nauczycielki wszystkich grup) 

 

Luty 

• Bezpieczne zabawy na śniegu. (nauczycielki poszczególnych grup). 

 

Marzec 

• Powitanie wiosny- zabawy integracyjne.(nauczycielki poszczególnych 

grup.) 

• Cała Polska czyta dzieciom- ogólnopolska akcja czytania bajek z udziałem 

rodziców.(nauczycielki poszczególnych grup ). 

• „Światowy Dzień Wody”- 22.03.2021 (nauczycielki poszczególnych grup) 



• ,,Brzechwa dzieciom"- konkurs recytatorski - rozpoczęcie (Renata 

Krotoszyńska, Ewa Kalamarz). 

 

Kwiecień 

• Udział w akcji ,,Sprzątanie świata" zorganizowanej na terenie wokół 

przedszkola. (nauczycielki grup starszych) 

• ,,Wystawka Wielkanocna ,,Pisanki, kraszanki, jajka malowane"- .(nauczycielki 

poszczególnych grup) 

 

 

 

Maj 

• ,,Święto Polskiej Flagi”- uroczysty przemarsz z flagą Polski pod Urząd 

Miasta.(nauczycielki poszczególnych grup). 

• Rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego ,,Brzechwa dzieciom".(Renata 

Krotoszyńska, Ewa Kalamarz). 

• ,,Jestem Optymistą”- uroczyste obchody Święta Optymizmu.(Małgorzata 

Dul, Iwona Romańczuk.) 

• Obchody ,,Święta Polskiej Niezapominajki”(nauczycielki poszczególnych 

grup) 

• Występy z okazji Dnia Mamy i Taty (nauczycielki poszczególnych grup). 

 

 

Czerwiec 

• Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany na terenie ogrodu 

przedszkolnego.(nauczycielki wszystkich grup).  



• ,,Żegnaj przedszkole-witaj szkoło”- uroczyste pożegnanie grupy 

najstarszej.(Renata Krotoszyńska, Ewa Kalamarz). 

 

Ponadto: 

-wycieczki i spacery związane z realizacją planowanej tematyki 

kompleksowej 

-realizacja programów ogólnopolskich 

-cykliczne spotkania z teatrem na terenie placówki (raz w miesiącu). 

W związku z panującą epidemią plan imprez i uroczystości może ulec 

zmianie. 


