
Załącznik 9a 

do Protokołu Nr 223.2022.2023 zebrania Rady Pedagogicznej Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w dniu 30 sierpnia 2022r 

 
  Harmonogram imprez i uroczystości w przedszkolu na rok 2022/2023 

            dla grup dzieci 3 i 4 – letnich:  

L.p.            IMPREZA    TERMIN     OSOBA/GRUPA       

ODPOWIEDZIALNA  

   UWAGI 

1.  Rozpoczęcie akcji – 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”. 

  wrzesień           wszystkie grupy 

(w zależności od rozwoju 

sytuacji pandemicznej) 

 

2.  Dzień owoców – 

„ Owocowy mix”. 

„Dziękujemy naszym Paniom”- 

uroczystość DEN 

  październik         Pszczółki 

 

          wszystkie grupy 

    

 

3.  Uroczystość Pasowania na 

Przedszkolaka – 

„I dziewczynki i chłopaki to dziś 

dumne Przedszkolaki”.  

  listopad     Mrówki, Żuczki, 

Pszczółki, Biedronki 

 

 

Uroczystość 

grupowa 

    

4.  Dzień Pluszowego Misia-  

„Jestem sobie mały Miś…”. 

  listopad     wszystkie grupy Uroczystość 

grupowa 

5.  Wieczór andrzejkowy- 

„Czary mary, hokus- pokus…”. 

  listopad wybrane grupy  

 

6.  Spotkanie z Mikołajem – 

„Wszystkie dzieci grzeczne były, na 

prezenty zasłużyły”. 

  grudzień      

    wszystkie grupy 

Uroczystość 

grupowa 

 

7.  Świąteczne spotkanie z Rodzicami-  

„Święta, Święta czas kolędowania…”.  

  grudzień       

    wszystkie grupy 

Uroczystość 

grupowa 

8.  Dzień Babci i Dziadka- 

„Babciu, Dziadku coś Wam dam…”. 

  styczeń      

    wszystkie grupy 

Uroczystość 

grupowa 

      9. Bal karnawałowy- 

„Dziś w przedszkolu Wielki Bal, 

tańczy razem ze sto par”. 

styczeń/luty              

          wszystkie grupy 

Uroczystość 

grupowa 

    10. Międzynarodowy Dzień Kota- 

„Kici, kici, miauuu…”. 

    luty wybrane grupy  

 

    11. Walentynki- 

„Święto chłopca i dziewczynki”. 

    luty  

wybrane grupy 
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    12. Powitanie Wiosny- 

„Wiosno witaj! Bądź już z nami! Bądź 

zielona! I z kwiatkami!”. 

   marzec           wszystkie grupy  

 

    13. Światowy Dzień Ziemi- 

„Nasza Ziemio Ojczysta bądź zawsze 

piękna i czysta”. 

  kwiecień     

wybrane grupy 

 

  

 

    14. Dzień Flagi- 

„Kto Ty jesteś? Polak mały”.  

kwiecień/maj wybrane grupy  

    15. Uroczystość Dnia Mamy i Taty- 

„Nie ma jak u Mamy i Taty”. 

maj/czerwiec  

   wszystkie grupy 

Uroczystość 

grupowa 

    16.  Dzień Dziecka- 

„Do zabawy zapraszamy, bo dziś 

święto dzieci mamy”.  

   czerwiec      

   wszystkie grupy 

Uroczystość 

grupowa 

 

    17. Uroczyste zakończenie roku- 

„Wakacje, znów będą wakacje”. 

   czerwiec          wszystkie grupy Uroczystość 

grupowa 

     

 Przedstawiony powyżej harmonogram imprez i uroczystości, będzie realizowany w zależności od 

rozwoju sytuacji związanej z edukacją zdalną. 

 Wychowawcy mogą dowolnie modyfikować harmonogram i dopasowywać poszczególne wydarzenia 

do potrzeb grupy.  

Na ile sytuacja pozwoli, zakładamy możliwość współpracy z innymi grupami w poszczególnych 

wydarzeniach. 

 


