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RODZAJ UROCZYSTOŚCI 

 
Termin 

Osoby odpowiedzialne 

„NASZE URODZINKI” 
Organizacja urodzin dzieci w grupie przedszkolnej 

Cały rok  
wg kalendarza urodzin 

wychowawcy grup 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 
uroczystość przedszkolna 

 

 19.09.2016 r. 

wychowawcy grup/rodzice 

DZIEŃ CHŁOPAKA 
uroczystość grupowa 

30.09.2016r. 
wychowawcy grup/ rodzice 

DBAMY O ŁAD I PORZĄDEK WOKÓŁ SIEBIE 
Udział dzieci w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata 

 
wrzesień 2016r. 

wychowawcy grup 



"POKOCHAJMY DRZEWA" - Święto Drzewa i Pieczonego 
Ziemniaka - włączenie się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, 
zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie. 

 
wrzesień 2016r. 

wychowawcy grup 

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU- uroczystość grupowa 

 
7 października 2016r. 

wychowawcy grup 

DZIĘKUJEMY NASZYM PANIOM - uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej - uroczystość szkolna 

Październik 
 

14.10.2016 r. 

wychowawcy grup/ rodzice 

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK 

 
14-19października 2016r. 

wychowawcy grup 

Ślubowanie klas pierwszych październik 2016r. udział w uroczystości szkolnej 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
uroczystość szkolna 

 
10 listopada 2016r. 

uroczystość szkolna/ wychowawcy grup 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA- Nie od wczoraj, nie od dzisiaj 

każde dziecko kocha misia - uroczystość wewnątrz-
przedszkolna 

Listopad 
 

25.11.2016r. 

wychowawcy grup 

ANDRZEJKI - poznanie zwyczajów andrzejkowych, zabawy w 
grupie 

30 listopada 2016r. 
     wychowawcy grup/ rodzice 

BARBÓRKA - spotkanie z górnikiem 4 grudnia 2016r. wychowawcy grup 

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU 
uroczystość wewnątrz-przedszkolna 

Grudzień 

 

07.12.2016r. 

wychowawcy grup/ rodzice 

„PRZY WIGILIJNYM STOLE…” 
Wigilijne spotkanie dzieci- wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek - 
poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych. JASEŁKA- udział w 
uroczystości szkolnej 

Grudzień 

 

22.12.2016r. 

wychowawcy grup/ rodzice 

s. Dorota Ostolska i Teresa Okoń 



CAŁA NASZA GROMADKA KOCHA BABCIĘ                           

I DZIADKA - Uroczystość z okazji dnia babci i dziadka  

uroczystość wewnątrz-grupowe 

Styczeń/ luty 2017r. 

 

 

wychowawcy grup/ rodzice 

W KARNAWALE CZAS NA BALE – BAL 

PRZEBIERAŃCÓW- uroczystość szkolna  
luty 2017r. 

 

wychowawcy grup/ rodzice 

WALENTYNKI 
uroczystość wewnątrzgrupowa 

 

Luty 

 

14.02.2017r. 

 

wychowawcy grup/ rodzice 

TŁUSTY CZWARTEK- poznanie zwyczajów związanych z 
obchodzeniem tego święta 

luty 2017r. 

 

wychowawcy grup/ rodzice 

ŚWIĘTO KOBIET 
Uroczystość wewnątrzgrupowa 

Marzec 

 

08.03.2017r. 

 

wychowawcy grup/ rodzice 

POWITANIE WIOSNY – uroczystość przedszkolna – 

zapoznanie z ludowymi tradycjami i obrzędami powitania 

wiosny. Uroczystość wewnątrz-grupowa 

Marzec 

gr. I, II 

21.03.2017r. 

 

wychowawcy grup 

„ŚMINGUS DYNGUS NA UCIECHĘ - tradycje 

wielkanocne” połączone z śniadaniem wielkanocnym 

uroczystość wewnątrz-przedszkolna 

WIELKANOCNE OZDOBY - warsztaty 

 

kwiecień 2017r. 

 

 

wychowawcy grup/ rodzice 

Tydzień ekologiczny - konkursy ekologiczne, zagadki, 
doświadczenia, wystawa prac ekologicznych. 
 

 

kwiecień 2017r. 

 

E.Polak, A.Bedynek- Borys, R.Panas 

wychowawcy grup 



3 MAJA - uroczystość środowiskowa 

 

3 maja 2017r. 

uroczystość szkolna/ 

wychowawcy grup 

FESTYN RODZINNY 

 

maj/ czerwiec 

 

wychowawcy grup/ rodzice 

DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO   

 
1czerwca 2017r. 

 

wychowawcy grup/ rodzice 

NA WAKACJE SIĘ WYBIERAMY, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOBRZE ZNAMY- 

spotkanie z policjantem czerwiec 2017r. 

wychowawcy grup 

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS”- zakończenie roku  

- uroczystość grupowa 

czerwiec 2017r. 

 

23.06.2016 

wychowawcy grup/ rodzice 

 

WYCIECZKI I SPACERY 

 „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY NA DRODZE” - Cykliczne wycieczki                            

i spacery utrwalające zasady uczestniczenia dzieci w ruchu drogowym 

 POZNAJEMY NASZĄ OKOLICĘ - Cykliczne wycieczki i spacery w celu poznania najbliższego otoczenia 

 W  TEATRZE- wyjazdy do teatru 

 W KINIE - wyjazdy do kina 

 Wycieczki i spacery związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej organizowane wg miesięcznych planów pracy (do 

środowisk przyrodniczych, instytucji użyteczności publicznej - poznawanie dalszego otoczenia (szkoła podstawowa, biblioteka, urzędy i 

zakłady użyteczności publicznej, las, łąka, ogródki , sklepy, boisko, dom kultury itp.). 

 



OGLĄDAMY WYSTAWY W: 

1. Bibliotece Miejskiej 

2. Centrum Kultury 

UDZIAŁ W AKCJACH: 

 

 Zbieramy nakrętki  

 Góra Grosza 

 Jedna klasa- jedna paczka 

 Zbiórka surowców wtórnych 

 Zbiórka zużytych baterii 

 Kiermasz bożonarodzeniowy 

 


