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Harmonogram spotkań, imprez i uroczystości w
przedszkolu
Harmonogram spotkań, imprez i uroczystości przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

WRZESIEŃ
Po wakacjach moi mili znów będziemy się bawili – rozpoczęcie nowego roku szkolnego, zabawy integrujące.
No i kropka- Miedzynarodowy Dzień Kropki.
Jest Święto Taty i Dzień Strażaka a dzisiaj mamy Dzień Przedszkolaka – Światowy Dzień Przedszkolaka.
Dam ci buziaka na Dzień Chłopaka. Dzień Chłopaka.
Inauguracja Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”:
- Moduł I „Książki dzieciństwa”
- Moduł II „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”
- Moduł III „ Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”
- Moduł IV „Zmisiowany eko-kalendarz”
- Moduł V „Misiowe Labolatorium Czterech Żywiołów”

PAŹDZIERNIK
Uśmiechnij się. Światowy Dzień Uśmiechu.
Światowy Dzień Mycia Rąk
Zakodowani. Udział e Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week 2020

LISTOPAD
Dzień Zdrowego Śniadania
Przybyli Ułani pod okienko...- Święto Niepodległości
My dzieci -mamy swoje prawa - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Dziś w przedszkolu gwar i wrzawa, bo z misiem będzie zabawa– Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Czary mary co za cuda? co wywróżysz to się uda - Andrzejkowe wróżby.

GRUDZIEŃ
Jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie. Mikołajki.
Boże Narodzenie przychodzi cichutko.
Posłuchaj jak stuka kolęda w serduszko. Jasełka i wigilia w przedszkolu.

STYCZEŃ
Dzień Pokoju
Cała nasza gromadka kocha babcię i dziadka- Dzień Babci i Dziadka.
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LUTY
Karnawałowy czas do zabaw zaprasza nas. Bal karnawałowy
Dzień Bezpiecznego Internetu
Kici, kici...Międzynarodowy Dzień Kota.

MARZEC
Wśród bukietów i malinek, bo dziś święto jest dziewczynek. Dzień Kobiet.
Już odeszła zima zła, więc krzyknijmy- hura hura. Powitanie wiosny.
Uroczyste wielkanocne śniadanko..

KWIECIEŃ
Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci
Ziemię kochamy, więc o nią dbamy. Światowy Dzień Ziemi.

MAJ
Zakończenie Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury

CZERWIEC
Do zabawy zapraszamy, bo my dzieci święto mamy. Dzień dziecka.
Rodzice dla dzieci- przedstawienie w wykonaniu rodziców.
Dzień rodziny,, Niespodzianka”. Spotkanie plenerowe.
Bo czasy miodowe powoli kończą się i szkoła swe zaproszenie już powoli śle. Uroczyste pożegnanie przedszkolaka.

Inne aktywności organizowane w przedszkolu z udziałem dzieci:
☺ Organizacja urodzin dzieci – cały rok
☺ 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, itp.).
☺ Wycieczki autokarowe .
☺ Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
☺ Konkursy organizowane przez inne instytucje.
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☺ Spektakle teatralne i projekcje kinowe poza przedszkolem.
☺ Akcje i projekty organizowane przez instytucje współpracujące z przedszkolem. Programy ogólnopolskie.
☺ Warsztaty lub zajęcia otwarte z udziałem rodziców

* Plan wydarzeń może zostać zmodyfikowany z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa lub innych
przyczyn.
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