
1. Kalendarium przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 

 
TEMATYKA TERMIN REALIZACJI 

Rozpoczęcie nowego roku przedszkolnego – „Już wakacje są za nami, do 
przedszkola więc wracamy” 

Wrzesień 2017 r. 

„Co to jest sport i jakie rodzaje sportów znamy?” Wrzesień 2017 r. 
„Dzień Dyni” Wrzesień 2017 r. 

„Dzień Sprzątania Świata” – „Świat kochamy, dlatego go sprzątamy” Wrzesień 2017 r. 
Ogólnopolski „Dzień Przedszkolaka” – „Olimpiada sportowa” Wrzesień 2017 r. 

Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesołe zabawy z piłką” Wrzesień 2017 r. 
„Dzień Jeża” Październik 2017 r. 

„Sport to zdrowie – każdy Ci to powie” – spotkanie ze sportowcem Październik 2017 r. 
„Międzynarodowy Dzień Muzyki” Październik 2017 r. 
„Dzień Ratownictwa Medycznego” – spotkanie z ratownikiem medycznym Październik 2017 r. 
Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesołe zabawy z woreczkami” Październik 2017 r. 

„Dzień Kolejarza” Październik 2017 r. 

„Światowy Dzień Mycia Rąk” pod hasłem: „Kto chce zawsze zdrowy być, 
musi często ręce myć” 

Październik 2017 r. 

„Jesienne zabawy w parku” – zajęcia promujące ruch na świeżym powietrzu Październik 2017 r. 
„Święto Drzewa” Październik 2017 r. 

„Światowy Dzień Makaronu” Październik 2017 r. 

„Dzień Zaduszny” – uczczenie pamięci o zmarłych Listopad 2017 r. 
„Dzień postaci z bajek” Listopad 2017 r. 
Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesołe zabawy z szarfami” Listopad 2017 r. 
„Jedzenie nie musi być nudne” – zajęcia kulinarne Listopad 2017 r. 
„Dzień Parasola” Listopad 2017 r. 
„Światowy Dzień Telewizji” Listopad 2017 r. 
„Święto Pluszowego Misia” Listopad 2017 r. 

„Barbórka” – „Dzień Górnika” Grudzień 2017 r. 

„Dzień Mleka” Grudzień 2017 r. 
„Wiemy, co jemy” – spotkanie z dietetykiem Grudzień 2017 r. 

Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesołe zabawy ze skakankami” Grudzień 2017 r. 
„Modnie i wygodnie” – sportowy pokaz mody podczas balu karnawałowego Styczeń 2018 r. 
Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesołe zabawy w tunelu” Styczeń 2018 r. 

„Dzień Zebry” Styczeń 2018r. 

„Międzynarodowy Dzień Pizzy” Luty 2018 r. 

„Pokaz mody – szafa dziecięcych marzeń, zgadnij kim jestem?” Luty 2018 r. 
„Dzień Poczty Polskiej” Luty 2018 r. 
Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesołe zabawy z kołem hula - hop” Luty 2018 r. 



„Światowy Dzień Radia” Luty 2018 r. 

„Dzień Kota” Luty 2018 r. 

„Dzień Olimpijczyka” Marzec 2018 r. 
„Dzień Dentysty” – spotkanie ze stomatologiem Marzec 2018 r. 
Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesołe zabawy z gazetami” Marzec 2018 r. 
”Światowy Dzień Wody” – zabawy badawcze z wodą Marzec 2018 r. 

„Międzynarodowy Dzień Gofra” Marzec 2018 r. 
„Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci” Kwiecień 2018 r. 
„Dzień Tęczy” Kwiecień 2018 r. 

Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesołe zabawy na ławeczce 
gimnastycznej” 

Kwiecień 2018 r. 

„Światowy Dzień Sportu” Kwiecień 2018 r. 
„Światowy Dzień Cyrku” Kwiecień 2018 r. 
„Święto Miodu” – w miodowym królestwie Kubusia Puchatka Kwiecień 2018 r. 
„Dzień Ziemi” Kwiecień 2018 r. 

„Dzień Strażaka” – wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej Maj 2018 r. 
„Dzień Bibliotekarzy”  Maj 2018 r. 

„Dzień Słońca” Maj 2018 r. 
Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesołe zabawy z plastikową butelką” Maj 2018 r. 

„Światowy Dzień bez Tytoniu” – program antynikotynowy „Czyste 
powietrze wokół nas” 

Maj 2018 r. 

„Dzień Ślimaka” Maj 2018 r. 
Zawody piłkarskie pod hasłem „Trzeźwo, zdrowo i sportowo” Czerwiec 2018 r. 

Zajęcia z serii „Sport to zdrowie” – „Wesoły tor przeszkód” Czerwiec 2018 r. 
„Dzień Wiatru” – zabawy badawcze z powietrzem Czerwiec 2018 r. 
„Aerobik na trawie” Czerwiec 2018 r. 
„Mali kucharze”– cykliczne zajęcia kulinarne Cały rok 

Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu 
poprzez: 
- prowadzenie codziennej gimnastyki porannej w grupie starszej, a w grupie 

młodszej zabaw ruchowych, 
- prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi, 
- prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki, 
- organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, 
- organizowanie wspólnych, międzygrupowych spacerów  w połączeniu z 

formami ruchu na świeżym powietrzu, odkrywanie piękna okolic 
poprzez organizowanie  wycieczek bliższych i dalszych np. Grota Solna, 
wykorzystanie odblaskowych kamizelek w celu zapewnienia dzieciom 
maksymalnego bezpieczeństwa, 

- realizacja programu „Zdrowy przedszkolak”; „Sprawne dziecko”. 

Cały rok 

„Ruch to radość i zdrowie „– wykorzystywanie różnorodnych metod, form i 1 raz w tygodniu przez 



środków dla zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu: 
edukacja przez ruch Dziamskiej, kinezjologia edukacyjna, Sherborne, 
pedagogika zabawy, idea Orffa i Labama, aktywne słuchanie muzyki Batii 
Strauss. 

cały rok 

„Zdrowe plecy, proste nóżki nie chodzimy, jak kaczuszki” - cykl zajęć 
edukacyjno – gimnastycznych dla dzieci. 

Cały rok 

„Trzymaj formę”– codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe w 
ogrodzie z wykorzystaniem  różnorodnych przyborów do ćwiczeń 
gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej 

Cały rok 

„Kącik Dobrych Serduszek” – składanie rodzicom podziękowań za 
okazywaną pomoc na tablicy w szatni 

Cały rok 

„Kącik zdrowych porad” – publikowanie na tablicy ogłoszeń w szatni oraz 
na stronie internetowej cyklu artykułów dla rodziców nt. aktywności 
ruchowej oraz zdrowego odżywiania 

Cały rok 

„Cała Polska Czyta Dzieciom” – zapraszanie rodziców w ramach 
realizowanej przez przedszkole akcji do czytania dzieciom książek na forum 
grupy o wyznaczonej porze dnia 

Cały rok 

 
 

2. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych 
 

TEMATYKA TERMIN REALIZACJI 
„Dzień Chłopaka” Wrzesień 2017 r.  
„Andrzejkowy bal piżamowy” – wróżby, gry i zabawy z udziałem dzieci ze 
wszystkich grup 

Listopad 2017 r.  

„Mikołajki” – uroczystość wewnątrzprzedszkolna Grudzień 2017 r. 
„Wesoła nowina, narodził się Bóg dziecina” – jasełka uroczystość 
zewnątrzprzedszkolna 

Grudzień 2017 r.  

„Warsztaty bożonarodzeniowe” Grudzień 2017 r.  
„Gdy w przedszkolu wyrośnie choinka, łańcuszkami, bombkami zaświeci – to 
znaczy, że święta są blisko, cieszą się przedszkolne dzieci” – wigilia w 
przedszkolu 

Grudzień 2017 r. 

„Bal karnawałowy na sportowo” – zabawa taneczna z udziałem wszystkich 
dzieci 

Styczeń 2018 r.  

„Dzień Babci i Dziadka” Styczeń 2018 r.  
„Hej kolęda, kolęda…” – koncert kolęd i pastorałek, uroczystość 
zewnątrzprzedszkolna 

Styczeń 2018 r.  

„Walentynki”  Luty 2018 r.  
„Dzień Kobiet” Marzec 2018 r.  
„Pierwszy Dzień Wiosny” – „Korowód wiosennych postaci” – uroczystość 
wewnątrzprzedszkolna 

Marzec 2018 r. 

„Międzynarodowy Dzień Rodziny” pod hasłem „Kochamy naszych rodziców” 
– uroczystość zewnątrzprzedszkolna 

Maj 2018 r. 

„Międzynarodowy Dzień Dziecka” Czerwiec 2018 r.  
„Pożegnania nadszedł czas” – sportowy festyn na zakończenie roku 
przedszkolnego 

Czerwiec 2018 r.  

 


