
 

HARMONOGRAM  IMPREZ  I  UROCZYSTOŚCI 

W "AKADEMII PRZEDSZKOLAKA" 

 W 2018/2019 ROKU: 
  WRZESIEŃ: 

 
1. Zebranie dla rodziców. 

2."Każdy skrzat sprząta świat"- ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata(15-17.09). 

3. Święto Pieczonego Ziemniaka- festyn dla dzieci  i rodziców. 

4.Wizyta policjanta w przedszkolu w ramach pogadanki na temat bezpieczeństwa. 

5. Dzień  Przedszkolaka- wspólne spotkanie wszystkich przedszkolaków. 

6."Lubartów -moja mała Ojczyzna"-moje miasto oczami najmłodszych (konkurs plastyczny dla 

dzieci i rodziców). 

7. Poznajemy Lubartów -wyjście do Muzeum Regionalnego.("Jagódki"). 

8. Dzień Chlopaka-święto  naszych Chłopców (30.09). 

 

PAŹDZIERNIK: 

 

1."Dzień Uśmiechu"(02.10.) 

2. Dziękujemy naszym Paniom-Dzień Edukacji  Narodowej (14.10). 

3.Zajęcia otwarte dla rodziców ( gr."Jagódki"). 

4. "Lubartów-moja mała Ojczyzna"-wystawa zdjęć autorstwa naszych rodziców i dzieci w 

najciekawszym miejscu Lubartowa. 

5.Poznajemy Lubartów – wyjście do Bazyliki Św. Anny ("Biedronki"). 

 

LISTOPAD: 

 

1. Akademia z okazji Dnia Niepodległości (10.11) . 

2."Ma Ojczyzna jest mi bliska"- udział przedszkolaków w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr3. 

3. "Chociaż jestem krasnal mały- to przedszkolak doskonały"- Pasowanie na Przedszkolaka. 

4. Kwiatek  dla Seniora- Dzień Seniora-przygotowanie upominków dla pensionariuszy Domu 

Pomocy Społecznej  S.S. Felicjanek w Jadwinowie(14.11). 

5. "Pokochaj pluszowego Misia'- Dzień  Pluszowego Misia (25.11). 

6. "Lubartów – moja mała Ojczyzna"-imieniny Miasta . 

7. Poznajemy Lubartów- wyjście na Grób Nieznanego Żołnierza ("Jagódki"). 

8. Andrzejkowe wróżby( 30.11). 

 

GRUDZIEŃ: 

 

1. 6 grudnia, jak dobrze wiecie święty Mikołaj chodzi po świecie- spotkanie z Mikołajem(6.12) 

2.Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

3.Jasełka w wykonaniu przedszkolaków(19.12)- ("Jagódki"). 

4.Zajęcia otwarte dla rodziców ( gr."Pszczółki"). 

5.Warsztaty  świąteczne  z rodzicami w każdej grupie. 

6."Lubartów-moja mała Ojczyzna"- Lubartów wczoraj i dziś – galeria zdjęć "starego" i 

"nowego" Lubartowa. 

7. Poznajemy Lubartów- wycieczka do Pracowni Artystycznej "Art-Chata"("Biedronki'). 

 

 

 



STYCZEŃ: 

 

1. "Dziś w przedszkolu śpiew i tańce- tańczą różne przebierańce"-bal karnawałowy . 

2. Konkurs rodzinny na najciekawszą kukiełkę do wybranej bajki (konkurs dla dzieci i 

rodziców). 

3."Cała nasza gromadka kocha Babcię i Dziadka"- Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu. 

4." Przytul mnie mocno"-Światowy Dzień Przytulania (31.01). 

5.Przedszkolaków kolędowanie w Bazylice św.Anny. 

6.. Zebranie  semestralne. 

7."Lubartów-moja mała Ojczyzna"- spotkanie z Gościem specjalnym. 

 

LUTY: 

 

1. Realizacja programu "Czyste powietrze wokół nas("Pszczółki.) 

2.Dzień postaci z bajek- pokaz mody bajkowej. 

3. Zbiórka książek "Podziel się książką, z której wyrosłeś"-akcja przekazania książek do 

przedszkola lub do szpitala ( w ramach Akcji "Cała Polska czyta dzieciom"). 

4."Wszystkiego najlepszego w dniu św. Walentego"( 14.02.). 

5. Dzień Dinozaura. (26.02.). 

6. "Lubartów-moja mała Ojczyzna"- spotkanie z Gościem specjalnym. 

 

MARZEC: 

 

1. Święto małej Kobietki"-Dzień Kobiet(08.03). 

2.Zajęcia otwarte dla rodziców ( gr."Biedronki"). 

3. III Przedszkolny Konkurs Recytatorski .Wykonujemy wiersze M. Konopnickiej(15.03). 

 ( w ramach  Akcji "Cała Polska czyta dzieciom"). 

4. Powitanie Wiosny (21.03.) 

5."Lubartów-moja mała Ojczyzna"- poznajemy legendy i podania o naszym mieście i najbliższej 

okolicy. 

6.Poznajemy Lubartów - wyjście do pracowni rzeźbiarskiej. ("Pszczółki"). 

 

KWIECIEŃ: 

 

1.Warsztaty wielkanocne- wspólne wykonywanie z rodzicami  ozdób świątecznych. 

2.Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki-prezentacja multimedialna"Jak powstaje 

książka?".Wyjście do drukarni (23.04-w ramach  Akcji "Cała Polska czyta dzieciom"). 

3.Międzynarodowy Dzień Tańca-prezentacja przez grupę wybranego tańca( 29.04). 

4."Lubartów-moja mała Ojczyzna"- spotkanie z Gościem specjalnym. 

5.Poznajemy Lubartów- wyjście na dworzec i stację PKP.( "Jagódki" i "Pszczółki"). 

 

MAJ: 

 

1.Dzień Flagi -wyjście na wspólne spotkanie z przedstawicielami innych placówek 

oświatowych w mieście( 02.05). 

2.Dzień Dobrych Uczynków (19.05). 

3. "Dzisiaj te kwiatki powiedzą same, jak bardzo kocham tatę i mamę"- Dzień Rodziny 

obchodzony w każdej grupie przedszkolnej. 

4."Lubartów-moja mała Ojczyzna"- wyjście do Urzędu Miasta 

5.Poznajemy Lubartów- wyjście do Pałacu Sanguszków i parku ("Misie i Biedronki") oraz 

wyjazd do Kozłówki.("Pszczółki i Jagódki") 

 



 

CZERWIEC: 

 

1. "Chłopcy , dziewczynki biegnijmy wraz , dzień dziecka  do zabaw zaprasza nas" – 

Międzynarodowy  Dzień  Dziecka (01.06). 

2.Konkurs wiedzy bajkowej pod hasłem"Baśnie, bajki, bajeczki z mojej książeczki"( w 

ramach Akcji "Cala Polska czyta dzieciom"). 

3.Spartakiada Przedszkolaków-  miejskie zawody sportowe przedszkolaków. 

4.Zajęcia otwarte dla rodziców ( gr."Misie"). 

5.Wyjście gr"O" do Szkoły Podstawowej nr3 w Lubartowie. 

6."Już rozstania nadszedł czas"- pożegnanie grupy zerowej. 

7."Lubartów -moja mała Ojczyzna"-Lubartów oczami dzieci za 100 lat(dowolna forma wyrazu- 

literacka, plastyczna, muzyczna itp). 

8.Poznajemy Lubartów- wyjście do Kościoła O.O. Kapucynów ("Jagódki"). 

9. Festyn Rodzinny na zakończenie przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

W ciągu całego roku w naszym Przedszkolu organizujemy ponadto: 

 
1.Różnorodne akcje charytatywne(np."Góra Grosza, Góra Złota, Cała Polska Czyta 

Dzieciom"). 

2.Programy i projekty edukacyjne (np."Bezpieczny przedszkolak"), programy własne. 

3. Innowacje (np.cykl kilkuletni :"Wychowanie przez sztukę"). 

4.Cykliczne wizyty teatrzyków objazdowych. 

5.Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

6.Wyjścia do zakładów pracy( np na Komendę Policji, do Straży Pożarnej). 

7.Lekcje biblioteczne. 

8.Wyjścia i wycieczki. 

9.Wypożyczanie książek. 

10.Zbieranie przez cały rok szkolny baterii i zakrętek. 

11.Obchodzimy urodziny naszych przedszkolaków. 

12.Współpracujemy z innymi placówkami z naszego miasta(np. Z Biblioteką Miejską, 

z MDK, z PMDK, ze Szkołą Muzyczną). 

13.Zajęcia  dodatkowe. 

 


