
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

 
WRZESIEŃ 

1. Spotkanie z policjantem nt. ,,Bezpieczny przedszkolak” (Iwona Romańczuk). 

2. ,,Święto Kropki”- święto celebrujące inność, kreatywność i rozwijanie ukrytego 

potencjału. (nauczycielki poszczególnych grup) 

3. ,,Narodowy Dzień Przedszkolaka”- zabawy integracyjne (nauczycielki 

poszczególnych grup). 

4. Pożegnanie Lata – powitanie Jesieni- zabawy integracyjne na ogrodzie przedszkolnym 

(nauczycielki poszczególnych grup). 

 

 
PAŹDZIERNIK 

1. ,,Nasza Pani jest kochana”- uroczyste spotkanie z okazji Święta KEN 

(Małgorzata Dul, Natalia Mazur). 

2. ,,Przedszkole drugim domem jest”- pasowanie na przedszkolaka 

(Iwona Romańczuk, Teresa Czekańska). 

3. ,,Przedszkolak dba o zdrowie, jak uniknąć chorób chętnie nam opowie” (nauczycielki 

poszczególnych grup). 

TYDZIEŃ ZDROWIA 

- ,,Smaki jesieni”- przygotowanie przysmaków przez poszczególne grupy. 

- Zorganizowanie konkursu plastycznego "Wesołe instrumenty" - wykonanie przez 

dzieci i ich rodziców niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych z surowców 

wtórnych.  

- ,,Zdrowy przedszkolak to wysportowany przedszkolak”- zabawy sportowe. 

- ,,Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni- zdrowo jemy”-warsztaty kulinarne z 

„Zabawą w gotowanie”. 

- ,,Zdrowe zęby mam, bo onie dbam”- spotkanie z Panią stomatolog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTOPAD 

 

 
1. ,,Dzień Praw Dziecka”- zorganizowanie zajęć na podstawie Konwencji o prawach 

dziecka (nauczycielki poszczególnych grup). 

2. ,,O Ojczyźnie przedszkolak pamięta, każdego dnia, nie tylko od święta”- apel 

niepodległościowy (Małgorzata Fila, Agata Kuziora). 

 

3. ,,Mój przyjaciel miś”- obchody Święta Pluszowego Misia (Teresa Czekańska, 

Jolanta Baran). 

4. ,,Na Andrzejkach wróżymy i radośnie tańczymy” (nauczycielki poszczególnych 

grup). 

5. „Taniec nowoczesny w różnych stylach” w wykonaniu pracowni ,,Jaszczur i 

przyjaciele” (24.11.2022 r. godz.10.00). 
 

 

GRUDZIEŃ 

 

 
1. ,,Czekamy na Mikołaja”- uroczyste spotkanie z Świętym Mikołajem (nauczycielki 

poszczególnych grup). 

 

2. „Dzień Górnika”- poznajemy zawód górnika (nauczycielki poszczególnych grup). 

 

3. Kiermasz Kartek Świątecznych i ozdób Bożonarodzeniowych -zorganizowanie 

wystawy ciekawych ozdób z udziałem rodziców (nauczycielki poszczególnych 

grup). 

 

4. ,,Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”- zorganizowanie między przedszkolnego 

konkursu plastycznego (Małgorzata Fila, Agata Kuziora). 

5. ,,Koncert kolęd” w wykonaniu pracowni ,,Jaszczur i przyjaciele” (16.12.2022r. godz. 

13.15). 

6. ,,Święta ciepła, radości i pełne miłości”- Wigilia z udziałem dzieci, personelu i 

zaproszonych gości (Jolanta Baran, Natalia Mazur). 

 

 
STYCZEŃ 

 

1. ,,Całym sercem miłujemy Babcię i Dziadka”- występy z okazji Święta Babci  

i Dziadka (nauczycielki poszczególnych grup). 

2. „Światowy Dzień Śniegu” 17 stycznia (nauczycielki poszczególnych grup). 

 

 

 

 

 



LUTY 

1. ,,Karnawał w świecie bajek”- Wielki Bal Przedszkolaków (nauczycielki 

poszczególnych grup) 07.02.2023r. 

2. ,,My się zimy nie boimy nawet bardzo ją lubimy”- poznajemy zimowe zasady zabaw 

na śniegu (nauczycielki poszczególnych grup). 

3. ,,Dzień bezpiecznego Internetu”-inicjatywa mająca na celu informowania o 

zagrożeniach płynących z sieci (nauczycielki grup starszych). 

 

 

 

MARZEC 

 

 
1. ,,Powitanie wiosny, pożegnanie zimy”- zabawy integracyjne (nauczycielki 

poszczególnych grup). 

2. ,,W podziękowaniu za twórczość Jana Brzechwy”-rozpoczęcie konkursu 

plastycznego do utworów Jana Brzechwy. 

3. „Światowy Dzień wody- niebieski dzień” -badanie i poznawanie różnych 

właściwości wody (nauczycielki poszczególnych grup). 

 

 

KWIECIEŃ 

 

 
1. ,,Światowy Dzień Ziemi”-sprzątanie świata ( nauczycielki poszczególnych grup). 

2. Dzień Kobiet (nauczycielki poszczególnych grup). 

3. „Żegnamy zimę, witamy wiosnę” ( nauczycielki poszczególnych grup). 

4. „Country i Bluse zawsze budzi luz” Pracownia Jaszczur i Przyjaciele 

(27.04.2023r. godz.11.00). 

 
MAJ 

 

 
1. ,,Święto Polskiej Flagi”- uroczysty apel oraz przemarsz z flagą Polski 

po okolicy (nauczycielki grup starszych). 

2. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,W podziękowaniu za twórczość Jana 

Brzechwy” – stworzenie księgi prac dzieci biorących udział w konkursie 

(Małgorzata Fila, Agata Kuziora). 

3. ,,Święto Polskiej Niezapominajki” (nauczycielki poszczególnych grup) 

4. ,,Jestem Optymistą”- uroczyste obchody Święta Optymizmu (Iwona 

Romańczuk, Natalia Mazur). 

5. ,,Święto Rodziców”- uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty (nauczycielki 

poszczególnych grup). 

 

 



CZERWIEC 

 

 
1. Piknik z okazji ,,Dnia Dziecka” zorganizowany na terenie ogrodu przedszkolnego 

(nauczycielki wszystkich grup). 

 

2. Piknik rodzinny prowadzony przez Pracowanie Jaszczur i Przyjaciele 

(5.06.2023r. godz. 12.30-14.30). 

 

3. „Witamy lato”- zabawy na ogrodzie przedszkolnym (nauczycielki 

poszczególnych grup). 

4. ,,Żegnaj Przedszkole, witaj Szkoło”- uroczyste pożegnanie grupy najstarszej 

(Małgorzata Fila, Agata Kuziora). 

 

 

PONADTO: 

 
- wycieczki piesze i autokarowe do różnych ciekawych miejsc 

- cykliczne spotkania z teatrem na terenie placówki 

- udział w akcjach charytatywnych 


