PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU-ŻŁOBKU
„ ALFIK”
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Miesiąc /
dzień
03.09.18
04.09.18
17.09.18
20.09.18
24.09.18
25.09.18
02.10.18
11.10.18
12.10.18
15.10.18
25.10.18
26.10.18
29.10.18
30.10.18
07.11.18
09.11.18
15.11.18
20.11.18
23.11.18
23.11.18
27.11. 18
30.11.18
03.12.18
03.12.18
04.12.18
06.12.18
19.12.18

…..12.18

WYDARZENIA
„Do przedszkola –żłobka wracamy, nowe przygody rozpoczynamy” : rozpoczęcie
nowego roku szkolnego
„Karuzelowy zawrót głowy” – zabawy w mini wesołym miasteczku
„Muzyka etniczna – misy tybetańskie” – terapeutyczne zastosowanie mis,
muzykoterapia
„Od najmłodszego, aż po starszaka wszyscy świętują dzień przedszkolaka” przemarsz
korowodu przez starówkę, zabawy w grupach
„Muzyka Reggae” Koncert muzyczny w wykonaniu muzyków z WTSZ
„ Dyniowe inspiracje” – konkurs przedszkolny dla dzieci z rodzicami.
„Zdjęcia „w grupie najmłodszych: Jagódki, Biedronki, Motylki
„ - „
„Dziękujemy naszym Paniom” - Dzień Edukacji Narodowej - program artystyczny
„ Z wizytą u naszych Kochanych zwierzątkach” wycieczka dzieci z „Żabek” do
schroniska z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt
„Bal u Kazimiera” koncert muzyki dawnej
Warsztaty „Muzyka etniczna- instrumenty afrykańskie”
„O bohaterach pamiętamy i hołd im w ofierze składamy” –Święto Zmarłych, wyjazd
dzieci na Barbarkę – Miejsca Pamięci Narodowej
„Święto dyni’ - zabawy z animatorem okazji halloween
„Pasowanie dzisiaj mam i zaśpiewam ładnie Wam” – uroczyste pasowanie na
przedszkolaka z udziałem Rodziców
„ Mały patriota” apel niepodległościowy z okazji 100 rocznicy Odzyskania
Niepodległości
„ Kto Ty jesteś ? Polak mały”” – audycja muzyczna z okazji 100-lecia Niepodległości
„Muzyka etniczna”
„Operowe ABC” Mini Opera w przedszkolu
„Dziś w przedszkolu gwar i wrzawa, bo z misiem będzie zabawa” – obchody Dnia
Pluszowego Misia
„Zdjęcia świąteczne przedszkolaków „– zakup dowolny
„ Czary mary, co za cuda? co wywróżysz to się uda !” – wróżby i bal andrzejkowy
„ Bębenkowy zawrót głowy”- muzyka etniczna, bębny afrykańskie
„ Świąteczny Aniołek” plastyczno- techniczny konkurs rodzinny
„ Tam pod ziemią w ciemnym chodniku wiele pracuje dzielnych górników”, święto
Górnika-Barbórka
„Mikołajki mogą być jak z bajki” impreza wewnątrz przedszkolna poprowadzona przez
animatora pana Emila
„Dzwoneczki dzwonią, śnieg z nieba leci Święty Mikołaj odwiedza dzieci” –
przedświąteczne spotkanie z Mikołajem
„ Świąteczny czas” - wigilijne spotkania grupowe z rodzicami

„Święta Bożego Narodzenia w Zakopanym” Koncert muzyczny
„Zaczarowany Świat instrumentów’ – muzyka etniczna
„ Kolorową maskę bierz, baw się z nami jeśli chcesz – dziś w przedszkolu śpiew i tańce,
tańczą różne przebierańce” – przedszkolny bal karnawałowy”
21.01.19
„Cała nasza gromadka kocha babcię i dziadka – miło z nimi czas spędzamy więc
przedszkola zapraszamy” uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka
31.01.19
„ Hej kolęda, kolęda” – przedszkolny wieczór kolęd
14.02.19
„Walentynki, Walentynki – święto chłopca i dziewczynki” uroczystość walentynkowa
28.02.19
„Słodki dzień - Tłusty czwartek – pożegnanie karnawału” – zabawy muzycznoruchowe i taneczne
21.03.19
„Przychodź Wiosno upragniona, piękna , ciepła, wymarzona” – ludowe tradycje
pożegnania zimy, powitanie wiosny
22.03.19
„ Woda z nią ogromna jest przygoda” – obchody dnia wody, dzień niebieski w
przedszkolu
07.04.19
„Żeby zdrowie mieć trzeba tylko chcieć” - spotkanie z lekarzem pediatrą
19.04.19
„Szukamy Wielkonocnego zajączka” – zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych
23.04.19
„Chociaż mało mamy lat, dbamy o nas czysty świat” – happening z okazji obchody
Światowego Dnia Ziemi
03.05.19
„Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” uroczystość wewnątrzgrupowa
04.05.19
„ Ciągle słychać ich w oddali, gdy wypadek, gdy się pali” – wycieczka do Straży
Pożarnej, spotkanie ze strażakami
15.05.19
„ Wie Polska cała, wiedzą wszystkie dzieci, że 15 maja, obchodzimy święto
Niezapominajki – Kwiatowy symbol Polski” – dzień niebieski, przybliżenie dzieciom
znaczenie tego święta
26.05.19
„Dzisiaj te kwiatki powiedzą same, jak bardzo kochamy tatę i mamę” – program
artystyczny połączony z festynem rodzinnym w ogrodzie przedszkolnym pt. „Bo kto
Rodzinę fajną ma, ten szczęśliwy jest jak ja”.
….. 06.19
„Chłopcy dziewczynki biegnijmy wraz, dzisiaj wesoła zabawa czeka nas” - Dzień
Dziecka w przedszkolu
….. 06.19
„Dzisiaj przedszkolaki, od września pierwszaki , bowiem do szkoły czas, dziś żegnamy
Was” – uroczyste pożegnanie przedszkola
…. 07.19
„Wesoła gromadka małego trzylatka ….” - spotkanie adaptacyjne dla nowo przyjętych
dzieci i ich rodziców
PONADTO: Cyklicznie podczas całego roku szkolnego
21.12.18
05.01.19
18.01.19















Czytanie bajek w ramach akcji: Cała Polska czyta dzieciom”
Urodziny dzieci w przedszkolu,
Spektakle teatralne w placówce i poza nią ,
Koncerty muzyczne,
wystawy
Zajęcia otwarte z udziałem Rodziców,
Odwiedzanie miejsc użyteczności publicznej, np. biblioteka, poczta, muzea itp.
Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów,
Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych: policjant, strażak, pielęgniarka itp.
Udział w akcjach i projektach organizowanych przez instytucje współpracujące z placówką,
Wycieczki i spacery związane z realizacją tematyki kompleksowej
Uroczyste obchody świąt państwowych
Udział w imprezach, przeglądach artystycznych i turniejach sportowych

