
             HARMONOGRAM   IMPREZ  I  UROCZYSTOŚCI      
                                   W  PRZEDSZKOLU                
                      W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

 
 

WRZESIEŃ 
 

1. Idzie Jaś, idzie Staś, idzie też Marysia, do przedszkola raźno kroczą już od dzisiaj – 
rozpoczęcie roku szkolnego, zabawy integracyjne. 

2. Posprzątajmy Świat – ogólnopolska akcja Sprzątania Świata. 
3. Coś wam powiem w tajemnicy, wielki sekret zdradzę wam, lubię chodzić do 

przedszkola, bo już swoje latka mam – Światowy Dzień Przedszkolaka (20.09.) 
4. Złote, żółte i czerwone, opadają liście z drzew, zwiędłe liście w obcą stronę pozanosi 

wiatru wiew – powitanie Pani Jesieni (23.10.) 
5. Jabłuszka  zielone, jabłuszka czerwone,ogromne i małe, blade  czy rumiane. Zajadać 

je chcemy, bo z nich  moc czerpiemy. Witamin bez liku jest w każdym dżemiku- 
Światowy Dzień Jabłka. 

6. Święto Pieczonego Ziemniaka – ognisko integracyjne. 
7. Ale draka, dzisiaj mamy Dzień Chłopaka! (30.09) 
8. "W 80 dni dookoła świata"- wiodący, roczny  projekt edukacyjny , realizowany we 

wszystkich grupach wiekowych -  Europa cz.1 
 
                                                    PAŹDZIERNIK 
 

1. Gdy chcesz przejść przez jezdnię, szukaj przejść dla pieszych.Nie przechodź na skróty 
nawet, gdy się śpieszysz – spotkanie z policjantem. 

2. Razem z nami Kundel Bury penetruje wszystkie dziury – Dzień Kundelka , 
połączony z akcją charytatywną dla schroniska w Nowodworze : "Paczka dla 
zwierzaka" 

3. Konkurs rodzinny "Wesołe instrumenty"- wykonanie przez dzieci i ich rodziców 
niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych z owoców, warzyw lub surowców 
wtórnych. 

4. Bal Dyni – jesienny Bal Przebierańców. 
5. Miłych gości zapraszamy, bo zajęcia otwarte  mamy i na Rodziców czekamy- zajęcia 

otwarte dla Rodziców z gr. "Jagódki" 
6."W 80 dni dookoła świata"- wiodący, roczny  projekt edukacyjny , realizowany we 
wszystkich grupach wiekowych – Europa  cz.II 



 
 
                                                    LISTOPAD 
 
          1.Już przed laty okrzyknięto, w listopadzie ważne święto- uroczystość z okazji Dnia 
          Niepodległości. 
          2. My dzieci-mamy swoje prawa – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w przedszkolu. 
          3. Miś pluszowy, miś kudłaty, biały , czarny lub łaciaty, wszystkie misie my kochamy, 
          bo ich  święto dzisiaj mamy – Światowy Dzień Misia (25.11.) 
          4. Dziś w przedszkolu przyrzekamy, nie będziemy urwisami – uroczystość  Pasowa- 
          nia na Przedszkolaka , gr."Żabki" 
          5. Miłych gości zapraszamy, bo zajęcia otwarte mamy i na Rodziców czekamy – zaję- 
          cia  z udziałem Rodziców -gr."Pszczółki" 
          6. Andrzejkowe wróżby – wosk przez klucz lejemy, o tym , co nas czeka zaraz się do- 
             wiemy – andrzejkowe zabawy (30.11.) 
          7. "W 80 dni dookoła świata"- wiodący, roczny  projekt edukacyjny realizowany 
                we wszystkich grupach wiekowych – Azja. 
 
 
                                                    GRUDZIEŃ 
 
      1. W noc grudniową księżyc świeci, biały śnieg się skrzy, cicho śpią już wszystkie 
         dzieci , cudne mają sny, śpiesz się śpiesz Mikołaju, zejdź z niebieskich wzgórz, 
         grzeczne dzieci cię czekają u przedszkola wrót – spotkanie z Mikołajem (06.12.) 
 
        2. Wczoraj rosłaś na polanie, dzisiaj przyszłaś do nas.Jakie miłe to spotkanie choinko 
             zielona – strojenie choinki w przedszkolu. 
 
        3. Cóż to proszę za nowina, narodził się Bóg – Dziecina -Jasełka oraz wspólne kolędo- 
           wanie w przedszkolu. 
      
                                                      STYCZEŃ 
 
       1. Niektóre Babcie, przyznacie to sami, zatańczą disco razem z wnukami – Dzień   
       Babci i  Dziadzia w przedszkolu. 
         2. Dziś w przedszkolu śpiew i tańce, tańczą różne przebierańce – bal  karnawałowy 
              w przedszkolu. 
         3. Dzień Popcornu – zajadamy się popcornem (19.01.) 
         4. Przerwa zimowa. 
         5.     "W 80 dni dookoła świata"- wiodący, roczny  projekt edukacyjny realizowany 
                we wszystkich grupach wiekowych – Antarktyda 
 
 
 
 
                                               



                                                    LUTY 
 
        1. Dla ciebie kwiatuszek, sześć małych serduszek, jeszcze cztery robaczki, trzy słodkie 
           buziaczki – przedszkolne Walentynki. 
        2. My jesteśmy kotki dwa, każdy z nas dwa uszka ma – Międzynarodowy Dzień Kota 
          połączony z konkursem plastycznym " Mój wymarzony Kotek" 
        3.Światowy Dzień Pizzy -09.02. 
        4. Dinozaury miały siłę , jedne groźne, drugie miłe. Chodź minęło milion lat, dobrze 
            zna ich cały świat – Dzień Dinozaura ( 26.02.) 
        5. "W 80 dni dookoła świata"- wiodący, roczny  projekt edukacyjny realizowany 
                we wszystkich grupach wiekowych – Arktyka. 
 
 
                                                                MARZEC 
 
      1. Niech żyją mamy, niech żyją panie, niech żyje cały kobiecy świat. I nasze koleżanki 
            niech żyją sto lat!- Dzień Kobiet  (08.03.) 
        2."Mikrofon dla każdego"- konkurs wokalny. Prezentacja przez dzieci piosenek przy- 
          gotowanych w domu z pomocą rodziców. 
        3. Wszyscy mamy ząbki w buzi ,czy to mali, czy to duzi- Dzień Dentysty (05.03.) 
        4. Przyleciała z jaskółkami i zakwitła z sasankami- powitanie Wiosny (21.03.) 
        5. Wodę piją także dzieci, taką ,co ze źródła leci, bo, by rosnąć, aby żyć trzeba czystą   
            wodę pić – Światowy Dzień Wody (22.03.) 
        6. Miłych gości zapraszamy, bo zajęcia otwarte  mamy i na Rodziców czekamy- zajęcia          
            otwarte   dla Rodziców z gr."Biedronki" 
        7. "W 80 dni dookoła świata"- wiodący, roczny  projekt edukacyjny realizowany 
                we wszystkich grupach wiekowych – Ameryka Północna. 
 
 
 
                                                              KWIECIEŃ 
 

1. Nie martw się Ziemio-mówią dziś dzieci-słonko nad tobą wciąż jasno świeci - 
Światowy Dzień Ziemi (22.04.) 
           2. Dobry komputer, ciekawe wycieczki, ale najlepsze są ciekawe książeczki- Świa- 
             towy Dzień Książki (23.04.) 
           3.  Bo tylko dance  ma sens-Międzynarodowy Dzień Tańca- ( 29.04.) 
           4.  Konkurs ekologiczny organizowany przez Przedszkole Miejskie nr1. 
           5. Miłych gości zapraszamy, bo zajęcia otwarte  mamy i na Rodziców czekamy- 
              zajęcia  otwarte dla Rodziców z gr."Żabki" 
           6. "W 80 dni dookoła świata"- wiodący, roczny  projekt edukacyjny realizowany 
                we wszystkich grupach wiekowych – Ameryka Południowa. 
 
 
 
 



 
                                                      MAJ 
 

1. Przedszkolaki z biało-czerwoną – Dzień Flagi ( 02.05.) 
2. Ciężka praca strażaka, ciągle słychać ich w dali, gdy wypadek, gdy się pali - 

 - Dzień  Strażaka (04.05.) 
3. Dzień Bibliotekarza – (08.05.) 
4. Dzień Pszczelarza i Pszczół – (20.05.) 
5. Dzisiaj te kwiatki powiedzą nam same, jak bardzo kocham swego Tatę i 

Mamę!- Dzień Rodziny. 
6. W zdrowym ciele, zdrowy duch – wiosenna spartakiada przedszkolna. 

     7."W 80 dni dookoła świata"- wiodący, roczny  projekt edukacyjny realizowany 
                we wszystkich grupach wiekowych – Azja 
 
 
 
                                                            CZERWIEC 
 
                1.To wie nawet mała Tereska, że dziś w przedszkolu jest DZIEŃ DZIECKA! 
                      - Światowy Dzień Dziecka (01.06.) 
                2.Wyjście do Szkoły Podstawowej nr3- gr."Jagódki" 
                3. Dzień Przyjaciela -(09.06.) 
                5. Żal, żal, żal przedszkola, dziś pożegnać przyszła pora – uroczyste pożegnanie 
                   przedszkola. 
                4. Festyn Rodzinny na zakończenie przedszkola. 
                6."W 80 dni dookoła świata"- wiodący, roczny  projekt edukacyjny realizowany 
                we wszystkich grupach wiekowych – Australia 
 
 
 
                          INNE  IMPREZY ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU 
                                                      Z  UDZIAŁEM DZIECI: 
 

 1.Organizacja urodzin dzieci – cały rok. 
 

 2.Spotkania z ciekawymi ludźmi – cały rok. 
 

 3.Spektakle teatralne , widowiska organizowane na terenie przedszkola. 
 

 4.Wyjścia, spacery, wycieczki związane z realizowaną tematyką. 
 

 5.Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 
 

 6.Akcje charytatywne, programy i projekty edukacyjne. 
 

7.Konkursy organizowane przez inne instutucje. 


