
Załącznik 10 do Protokołu Nr 204.2019.2020.P zebrania Rady Pedagogicznej Przedszkola  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w dniu 28 sierpnia 2019r. 

  Harmonogram imprez i uroczystości w przedszkolu na rok 2019/2020 

            dla grup dzieci 3 letnich:  

L.p.            IMPREZA    TERMIN     OSOBA/GRUPA       

ODPOWIEDZIALNA  

OPIS 

1.  Dzień Przedszkolaka 

„Od najmłodszego, aż po 

starszaka wszyscy 

świętują Dzień 

Przedszkolaka”. 

wrzesień Wychowawcy grup Wspólne zabawy 

dzieci przy muzyce 

z wykorzystaniem 

chusty animacyjnej  

i kolorowych piłek 

2.  Zabawy integracyjne 

„ Jesienny bal warzyw i 

owoców”. 

październik Wychowawcy grup W tym dniu dzieci 

przebierają się za 

dowolny owoc lub 

warzywo 

3.  Dzień Pluszowego Misia 

 

„Mój przyjaciel Miś…”. 

 

listopad Wychowawcy grup Zabawy                        

z misiami przy 

piosenkach, udział w 

grach  i konkursach 

    

4.  Uroczystość Pasowania 

na Przedszkolaka  

„Już jestem 

przedszkolakiem”.  

listopad Wychowawcy grup Uroczyste 

pasowanie dzieci na 

przedszkolaka przez 

panią Dyrektor 

5.  Odwiedziny Świętego 

Mikołaja 

 

„Jak dobrze wiecie 

Święty Mikołaj chodzi po 

świecie” 

grudzień Wychowawcy grup Zorganizowanie 

Dnia Czerwonego, 

wspólne tańce z 

Mikołajem 

6.   Świąteczny czas nam 

nastał 

 

„Czujemy magię 

nadchodzących Świąt”  

grudzień Wychowawcy grup Rodzinne 

kolędowanie 

7.  Dzień Babci i Dziadka 

„Z Babcią i Dziadkiem 

miło czas spędzamy i do 

przedszkola ich 

zapraszamy”. 

styczeń Wychowawcy grup Uroczystość                    

z udziałem babć             

i dziadków 
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     8. Zabawa karnawałowa 

 

„Bajkowy Bal 

Karnawałowy”. 

styczeń/luty Wychowawcy grup Zabawy dzieci              

w przygotowanych 

przez rodziców 

strojach 

     9. Dzień Wiosny 

 

„Żegnamy zimę, Witamy 

Wiosnę!”. 

marzec Wychowawcy grup 

 

Wspólne zabawy 

integracyjne,                

w tym dniu dzieci 

przebierają się na 

zielono. 

   10. Uroczystość Dnia Mamy 

i Taty 

 

„A ja kocham moją 

mamę…i tatę też”. 

maj/czerwiec Wychowawcy grup 

 

Program artystyczny 

w wykonaniu dzieci 

   11.  Dzień Dziecka 

 

„Bawimy się razem                  

z rodzicami”.  

czerwiec Wychowawcy grup 

 

Wspólne zabawy 

przygotowane przez 

rodziców 

   12. Uroczyste zakończenie 

roku 

 

„Już rozstania nadszedł 

czas – wyjeżdżamy na 

wakacje”. 

czerwiec Wychowawcy grup 

 

Zaplanowane 

wycieczki grupowe 

   

W CIĄGU CAŁEGO ROKU: 

 Projekt „Cała Polska czyta dzieciom” – cykliczne czytanie dzieciom przez 

rodziców i zaproszonych gości; 

 Realizacja projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; 

 „Ciekawy zawód mamy i taty” – spotkania z ciekawymi ludźmi; 

 „Wizyty absolwentów”; 

 „Spektakle teatralne na terenie przedszkola” (terminy wymienionych imprez do 

uzgodnienia z grupami teatralnymi i rodzicami); 


