
Harmonogram imprez w Przedszkolu w Stawkach 

2015/ 2016 

 

 

TERMIN 

 

TEMAT UROCZYSTOŚCI/ IMPREZY 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 

1.„Balonowe szaleństwo” – czary mary z balonów 

(modelowanie balonów dla dzieci zabawy z 

balonami, doświadczenia z balonami praca 

plastyczna z balonami); 

Magdalena Kacprzak, 

Kamila Szajda 

2.Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – uroczystość 

przedszkolna 

Wychowawcy grup 

3..„NASZE URODZINKI” 

Organizacja urodzin dzieci w grupie 

Wychowawcy grup 

4. „Hej ho, hej ho na ognisko by się szło” – ognisko 

dla przedszkolaków; pieczenie ziemniaków 

Magdalena Kacprzak, 

Kamila Szajda, 

Małgorzata Witczak, 

Anna Zielińska 

5. „Bezpieczna droga do przedszkola” – spotkanie z 

policjantem  i strażakiem 

Wychowawcy grup 

6.„Nasze Przedszkole odmieni to wszystko, co 

dostaliśmy od Jesieni” – witamy w Przedszkolu 

Panią Jesień –konkurs plastyczny 

Magdalena Kacprzak, 

Kamila Szajda, 

wychowawcy grup 

7.„Sto lat dla naszych chłopców”- niespodzianka 

dziewczynek 
Wychowawcy grup 

 

 

PAŹDZIERNIK 

1.W magicznym świecie literatury dziecięcej – 

rozpoczęcie akcji czytelniczej przez pracownika 

biblioteki miejskiej w Aleksandrowie Kuj. 

Wychowawcy grup 

 

2. „Światowy dzień zwierząt” – wizyta Pani 

weterynarz; zaproszenie właściciela schroniska- 

zajęcia dla całego przedszkola 

Wychowawcy grup 

3.Dziękujemy Naszym Paniom – Dzień Edukacji  



Narodowej 

4. Halloween Party –;„Cukierek albo psikus”- 

obchody święta  Halloween 
Wszystkie grupy 

Joanna Piernikowska 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

1.„Choć na początku trochę się bałem, cieszę się, że 

w przedszkolu zostałem” - Pasowanie na 

przedszkolaka - 04.11.2015 r. 

Anna Gencel, Irena 

Włodarska 

2..Międzynarodowy dzień postaci z bajek – konkurs 

plastyczny w grupie- 05.11.2015 

Wychowawcy grup 

3.„ZNAK MÓJ – ORZEŁ BIAŁY”- 11 listopada – ważna 

data dla każdego przedszkolaka” (robimy 

kotyliony)- 11.11.2015 

Wychowawcy grup 

4. „ Rodzinne Poezjowanie”  Małgorzata Witczak, 

Anna Zielińska 

5.Mój przyjaciel miś”- Dzień Pluszowego Misia 

połączony z konkursem plastycznym - 25.11.2015 

Wychowawcy grup 

6.Tydzień Europejczyka - 16-20.11.2015 

 
Anna Gencel, Irena 

Włodarska 

7.Konkurs plastyczny, ,Co wiesz o Europie ?”  

 
Lidia Dużyńska Hanna 

Leśnikowska 

8. „Andrzejki” – wielki zlot wróżek i czarodziejów - 

30.11.2015 

Wychowawcy grup 

 

 

 

GRUDZIEŃ 

1. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

– zaproszenie gościa ze stowarzyszenia „ Bądźmy 

Razem” - 03.12.2015  

Wychowawcy grup 

2. Pamiętamy o Basi małej i dużej…/Barbórka/- 

wizyta górnika - 04.12.2015 

Wychowawcy grup 

3. „ Imieniny Mikołaja” –spotkanie z miłym gościem - 

07.12.2015 

Wychowawcy grup 



4.„ Rodzinne kolędowanie”  Małgorzata Witczak 

Anna Zielińska 

5. Spotkanie wigilijne w grupie - 18-24.12.2015 Wychowawcy grup 

 

STYCZEŃ 

1. „Prywatka dla Babci i Dziadka” – uroczystość z 

okazji dnia Babci i Dziadka - 22.01.2016 

Wychowawcy grup 

2.W karnawale czas na bale”  – bal przebierańców Wychowawcy grupy 

3.Konkurs twórczości dziecięcej ”Najpiękniejsze 

cudeńka z origiami” dla całego przedszkola – 

01-29.01.2016 

Magdalena Kacprzak, 

Kamila Szajda 

 

 

LUTY 

1.Uwielbiam pączki…- obchody tłustego czwartku, 

zapoznanie z tradycją regionu - 04.02.2016 

Wychowawcy grup 

2. „ Serduszkowa zabawa” – święto 

zaprzyjaźnionych - 15.02.2016 

Wychowawcy grup 

3.„ Dzień Bałwanka” – dzień koloru białego 

22-25.02.2016 

Wychowawcy grup 

4. „Kici, kici miły kotku, co ty robisz na tym płotku” – 

obchodzimy światowy dzień kota-26.02.2016 

Wychowawcy grup 

 

 

MARZEC 

1.Święto kobiet dużych i małych” – niespodzianka 

chłopców - 08.03.2016 

Wychowawcy grup 

2. „Przybądź wiosno upragniona, piękna, ciepła, 

wymarzona” – pożegnanie zimy i powitanie wiosny -

21.03.2016 

Wychowawcy grup 

3. „Śmingus – Dyngus” – tradycje wielkanocne Wychowawcy grup 

4.Śniadanie wielkanocne – dzień otwarty, 

uroczystość dzieci i rodziców - 21.03.2015 

Wychowawcy grup 

 1. Masterchef – zabawy kulinarne-  08.04.2016. Anna Gencel Irena 

Włodarska 



 

KWIECIEŃ 

2. „Dzień Służby Zdrowia” – wizyta w Przychodni 

Zdrowia - 11-15.04.2016 

Wychowawcy grup 

3.Konkurs „ Zabawka z Eko skrawka” – współpraca 

dzieci z rodzicami 

Anita Syrocka, 

Katarzyna 

Krzyżanowska 

4. Dzień Ziemi – Pokaz Mody Ekologicznej Anita Syrocka, 

Katarzyna 

Krzyżanowska 

 

 

 

 

 

MAJ 

1. „Dzień flagi” – dzień koloru czerwonego; 

02.05.2016 

Wychowawcy grup 

2.„Plener malarski” – malujemy farbami na dużych 

arkuszach w ogrodzie przedszkolnym;  13-

17.05.2015 

Wychowawcy grup 

3.Wymarzony zawód  - strażak. Przygotowanie 

laurek z okazji święta Strażaka i wręczenie 

zasłużonym pracownikom KPPSP w Aleksandrowie 

Kuj. Podczas wycieczki 

 

Wychowawcy grup 

4. „ Mamusię, Tatusia bardzo kochamy na 

uroczystość do przedszkola ich zapraszamy” 

27.05.2015 

Wychowawcy grup 

5.„Dzień niezapominajki” – święto przyrody i koloru 

niebieskiego - 30.05.2015 

Wychowawcy grup 

6. „ Bocian symbolem życia i siły, warto, by dzieci o 

tym mówiły” – międzyprzedszkolny konkurs 

recytatorski. Obchody Dnia Bociana Białego. 

31.05.2015 

Anita Syrocka, 

Katarzyna 

Krzyżanowska 

7..„ Święto Optymisty” – uroczystość wewnątrz 

przedszkolna 

Lidia Drużyńska, 

Hanna Leśnikowska 

 1.Kochamy niespodzianki… -Dzień Dziecka -  

Animator zabaw - 01.06.2015 

Wychowawcy grup 



 

 

CZERWIEC 

2.Poznajemy zawody cd. – wycieczka do Biblioteki 

szkolnej 

Wychowawcy grup 

3. „Święto truskawki” – kolor różowy 20-24.06.2016 Wychowawcy grup 

4. „Dzień wędkarza” – spotkanie z zaproszonym 

gościem (zabawy matematyczne i zręcznościowe); 

Wychowawcy grup  

5.”Czas pożegnać przedszkole i pomyśleć o szkole” – 

zakończenie roku szkolnego najstarszej grupy 

Lidia Drużyńska, 

Hanna Leśnikowska, 

Katarzyna 

Krzyżanowska, Anita 

Syrocka 

 

Inne uroczystości i spotkania 

 
1. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 

2. Warsztaty z udziałem rodziców 

3. Dni kolorowe w przedszkolu 

4. Spektakle teatralne 

5. Wycieczki autokarowe 

 


