
Harmonogram uroczystości przedszkolnych w Przedszkolu   
w Otłoczynie 2016/ 2017 r. 

 
TERMIN TEMAT UROCZYSTOŚCI/ IMPREZY ODPOWIEDZIALNI 

 

 

WRZESIEŃ 

. PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE - „ Ogól opolski Dzień 
Przedszkolaka” 20.09.2016 

Wychowawcy grup 

2. „Bezpie z a droga do przedszkola” – spotkanie z 

policjantem  20.09.2016 
Wychowawcy grup 

3. PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „ Dzień Chłopaka” 

30.09.2016 
Wychowawcy grup 

.„NASZE URODZINKI”-Organizacja urodzin dzieci w grupie Cały rok szkol y 

 

 

PAŹDZIERNIK 

1. „Czyta ie a dywa ie” – rozpo zę ie ak ji zytel i zej 
przez nauczycieli i rodziców 

Wychowawcy grup 

 

2. PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE  „ Światowy Dzień 
Uś ie hu” 06.10.2016 

Wychowawcy grup 

. „Światowy Dzień Drzewa” 10. 10.2016 Wychowawcy grup 

4. PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „ Dzień Roweru” 

24.10.2016 
Wychowawcy grup 

. PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA  „Przedszkolakie  faj ie 
yć” 28.10.2016 

Monika Brudnicka 

 

LISTOPAD 

1. Przedstawienie teatralne - teatr FRAJDA pt.  

„ BAJKOPISANIE” 03.11.2016 

Wychowawcy grup 

2. PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE-Dzień pluszowego isia – 

degustacja miodowych przysmaków. 25.11.2016 
Wychowawcy grup 

3. „A drzejki” – wielki zlot wróżek i zarodziejów; . .  Wychowawcy grup 

 

GRUDZIEŃ 

1. Przedstawienie teatralne - teatr FRAJDA pt. „ O ałwa ku, 
który iał gorą e ser e”. 

Wychowawcy grup 

2. Barbórka w Przedszkolu -04.12.2016 Wychowawcy grup 

3. „MIKOŁAJKI” –spotka ie z iły  goś ie  . .  Wychowawcy grup 

. „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” -spotkanie wigilijne w grupie; Wychowawcy grup 

STYCZEŃ 1. „Dzień Ba i i Dziadka” – Moja Babcia i Mój Dziadek. Wychowawcy grup 

2. W kar awale sa e ale”  – al kar awałowy Wychowawcy grup 

 . „Wale ty ki w przedszkolu” - 14.02.2017 Wychowawcy grup 



LUTY .„ Tłusty zwartek” 23.02.2017 Wychowawcy grup 

3. PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE – „ Światowy Dzień  Kota” 
– połą zo y z ko kurse  plasty z y  „Mój przyja iel kot” 
27.02.2017 

Wychowawcy grup 

MARZEC 1.Przedszkol e świętowa ie - „dzień dziew zy ek” 

08.03.2017 

Wychowawcy grup 

2. Przedszkolne świętowa ie „żeg aj zi o – witaj wios o” 

21.03.2017 

Wychowawcy grup 

 

 

KWIECIEŃ 

1. Między arodowy dzień książki dla dzie i” – wycieczka do 

biblioteki. 02.04.2017 
Wychowawcy grup 

 2. Spotka ie z wielka o y  zają zkie . Wychowawcy grup 

 .Ko kurs „ Cudak z odpadów” – praca plastyczna. Wychowawcy grup 

. „Światowy Dzień Zie i „ Wychowawcy grup 

 

 

MAJ 

.PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „Ma a i Tata potrze i od 
zaraz” 

Wychowawcy grup 

. „Dzień strażaka”- wy ie zka do Straży Pożar ej w 
Ciechocinku. 

Wychowawcy grup 

. O hody D ia Bo ia a Białego. Wychowawcy grup 

4.Folklor Wychowawcy grup 

 

 

CZERWIEC 

1. Dzień Dzie ka -  święto wszystki h przedszkolaków-

01.06.2017 

Wychowawcy grup 

2. „Święto truskawki” . Wychowawcy grup 

3.Kosmiczna noc w przedszkolu Wychowawcy grup 

.Zakoń ze ie roku przedszkol ego Wychowawcy grup 

 

 
 


