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  Harmonogram imprez i uroczystości w przedszkolu na rok 2020/2021 

            dla grup dzieci 4  letnich:  

L.p.            IMPREZA    TERMIN     OSOBA/GRUPA       

ODPOWIEDZIALNA  

OPIS 

1.  Zabawy integracyjne 

„Święto Dyni”. 

październik Wychowawcy grup W tym dniu dzieci 

ubierają się w żółto-

pomarańczowe 

stroje 

2.  Andrzejki 

„Andrzejkowe czary - 

mary”. 

 

listopad Wychowawcy grup Zabawy                        

przy piosenkach, 

udział w grach  i 

konkursach 

    

3.  Odwiedziny Świętego 

Mikołaja 

„Jak dobrze wiecie 

Święty Mikołaj chodzi po 

świecie”. 

grudzień Wychowawcy grup Zorganizowanie 

Dnia Czerwonego, 

wspólne tańce z 

Mikołajem 

4.   Świąteczny czas nam 

nastał 

„Czujemy magię 

nadchodzących Świąt”.  

grudzień Wychowawcy grup Rodzinne 

kolędowanie 

5.  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 

     6. 

 

 

Zabawa karnawałowa 

„Bajkowy Bal 

Karnawałowy”. 

 

styczeń/luty Wychowawcy grup Zabawy dzieci              

w przygotowanych 

przez rodziców 

strojach 

7. Dzień Walentego  

„I chłopaki i dziewczynki 

bawią się w Walentynki”. 

  

luty Wychowawcy grup Zabawy 

integracyjne, dzieci 

ubierają się na 

czerwono 
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8. Dzień Dinozaura  

„ Dawno, dawno 

temu…”. 

luty Wychowawcy grup Zabawy 

przyniesionymi z 

domu dinozaurami, 

zabawy 

integracyjne, 

ciekawostki i 

konkursy 

   9.    Dzień Wiosny 

„Żegnamy zimę, Witamy 

Wiosnę!”. 

 

 

marzec Wychowawcy grup 

 

Wspólne zabawy 

integracyjne,                

w tym dniu dzieci 

przebierają się na 

zielono. 

10. Mniam, mniam, mniam 

- Dzień Czekolady 

„Mleczna, gorzka, 

nadziewana…?”. 

kwiecień Wychowawcy grup Wspólne 

przygotowanie 

czekolady i 

degustacja 

11. Dzień Matematyki 

„Liczysz Ty, liczę ja, 

każdy z nas matematykę 

zna”. 

kwiecień Wychowawcy grup Gry planszowe 

utrwalające 

umiejętności 

matematyczne 

12. Dzień Książki 

„Kiedy czytamy, bujną 

wyobraźnię mamy”. 

kwiecień Wychowawcy grup Wycieczka do 

biblioteki, spotkanie 

autorskie 

   13. Uroczystość Dnia Mamy 

i Taty 

„A ja kocham moją 

mamę…i tatę też”. 

maj/czerwiec Wychowawcy grup 

 

Program artystyczny 

w wykonaniu dzieci 

   14.  Dzień Dziecka 

„Bawimy się razem                  

z rodzicami”.  

czerwiec Wychowawcy grup 

 

Wspólne zabawy 

przygotowane przez 

rodziców 

   15.  Wakacyjne pożegnanie 

„Już rozstania nadszedł 

czas – wyjeżdżamy na 

wakacje”. 

czerwiec Wychowawcy grup 

 

Zaplanowane 

wycieczki grupowe 

   


