
 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH I WYCIECZEK 

w roku szkolnym 2017/2018 

WRZESIEŃ 

 19.09 Pokaz żonglerski – agencja „INVISIBLE MAN”.  

20.09 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA  uroczyste drugie śniadanie i świąteczny wystrój przedszkola 

atrakcje dla dzieci, przygotowane przez każdą grupę w salach, balony dla każdego dziecka. W 

programie: 

Gr.I – tory przeszkód; 

Gr. II – stacja baniek mydlanych; 

Gr. III – masy plastyczne – solna, papierowa, klejowa; 

Gr. IV – wykonywanie warkoczyków, malowanie twarzy; 

Gr. V – aerobik z nauczycielem- instruktorem. 

23.09 „SPACER  ROWEROWY” DO BIERKOWA grupa III. 

27.09 IX Akcja „CHCĘ BYĆ BEZPIECZNY NA DRODZE” – wycieczka gr. IV do Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, przy ul. Mierosławskiego 10. Przedszkolaki będą ćwiczyły 

jazdę rowerem po miasteczku ruchu drogowego stosując się do przepisów ruchu drogowego i 

znaków drogowych, każdy uczestnik otrzyma opaskę odblaskową. 

28.09 WYCIECZKA do Leśnego Kota – powitanie jesieni (bilet wstępu oraz dowóz autokarem 

opłaconym z rady rodziców). 

 

PAŹDZIERNIK 

4.10  „AUTOCHODZIK” – zajęcia dydaktyczne prowadzone w małych grupach przez strażników 

miejskich w wykorzystaniem sylwet samochodów, znaków drogowych. Rozpoczęcie cyklu spotkań 

poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci. Zaplanowano kolejne spotkania, których tematem będzie:      

• Nie ufam obcym. Zasady bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomym. 

• To jest bardzo fajna sprawa – bezpieczna zabawa. 

• Zwierzęta domowe – nasi mi8lusińscy. Zasady postępowania z psem. 

• Mały strażnik przyrody. Zajęcia ekologiczne. 

• Bezpieczny wypoczynek zimowy. 

• Bezpieczne wakacje. 

Zajęcia zaplanowano do realizacji w trakcie roku szkolonego. 

6.10  NARODOWY DZIEŃ SPORTU - zabawy sportowe z udziałem zaproszonych sportowców, 

dzieci ubrane na biało-czerwono, grupa II. 

13.10 ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ – grupa V. 

24.10 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA grupa IV, grupa III prezenty. 



26.10 WYJAZD DO TEATRU TĘCZA – na przedstawienie kukiełkowe pt.: „Pippi Pończoszanka” 

(dowóz autokarem opłaconym z rady rodziców). 

 

LISTOPAD 

06.11 Agencja Widowisk „Prekursor” z Krakowa  przedstawienie pt.: „Hipopotam HIPCIO”. 

Tematyka dotyczy tolerancji i szacunku dzieci, dorosłych do siebie nawzajem. 

 07.11 WYCIECZKA DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – grupy III i IV. 

08.11 „GWIEZDNY TEATR” – pokaz edukacyjny pt.: „Układ słoneczny”. 

10.11  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – wykonanie kotylionów i innych dekoracji o charakterze 

patriotycznym. 

 16.11  BAL KAPELUSZOWY „Ludzie noszą kapelusze, Kapelusze mają duszę”, grupa III. 

 20.11 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA – gazetka tematyczna w holu głównym 

przedszkola, zajęcia w grupach. 

 23.11 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – Konkurs recytatorski oraz Akcja „Podziel się książeczką” – 

zbiórka książeczek i kolorowanek dla dzieci ze szpitala - grupa I. 

 

GRUDZIEŃ  

 1.12 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zabawy w poszczególnych 

grupach dotyczące pokonywania trudności. Zaproszenie do przedszkola dorosłych osób 

niepełnosprawnych, które opowiedzą dzieciom, w jaki sposób radzą sobie na co dzień ze 

swoją niepełnosprawnością. Jednym z zaproszonych gości będzie niewidoma pisarka - Teresa 

Ławecka oraz członkowie klubu sportowego „ZRYW” (osoby niewidome uprawiającego różnego 

rodzaju sporty).  

  Występ zaprzyjaźnionego przedszkola – koordynator - grupa IV.  

  5.12 MIKOŁAJKI - przedstawienie teatrzyku przedszkolnego „Czary Mary”  - grupa V.  

  7.12 WYJAZD DO TEATRU TĘCZA – na przedstawienie kukiełkowe „O Mikołaju co 

zapomniał…”(dowóz autokarem opłaconym z rady rodziców). 

  8.12 ZIMOWE MISTRZOSTWA SŁUPSKA PRZEDSZKOLAKÓW W PIŁCE NOŻNEJ – SŁUPSK 2017 

na hali Gryfia – wyjazd grupy V.  

 JASEŁKA – spotkania wigilijne w grupach. 

 

STYCZEŃ 

 BAL KARNAWAŁOWY – wspólna zabawa dzieci z każdej grupy. 

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA – program artystyczny w wykonaniu każdej grupy, poczęstunek 

przygotowany z pomocą rodziców. 



 „NASZ PRZEDSZKOLAK ZAMIAST KOMPUTERA AKTYWNY TRYB ŻYCIA WYBIERA” – konkurs na 

wykonanie plakatu z rymowanką dotyczącą propagowania zdrowego stylu życia w opozycji do 

gry na komputerze, czy telefonie – grupa III. 

 

LUTY   

 FERIE ZIMOWE- 29.01 – 11.02 do ustalenia w styczniu. 

PROPOZYCJE NA FERIE: 

BAL WITAMINEK 

DZIEŃ MÓWIENIA KOMPLEMENTÓW 

DZIEN SPEŁNIANIA MARZEŃ 

DZIEŃ PRZYTULANIA 

DZIEŃ CZEKOLADY – fontanna czekoladowa z owocami 

DZIEŃ TAŃCA- impreza taneczna dla wszystkich grup 

DZIEŃ BAŁWANA 

DZIEŃ KOSMOSU 

DZIEŃ WIATRU 

WYJŚCIE DO KINA, TEATRU 

BAL PIŻAMOWY – DZIEŃ ŚPIOCHA 

 16.02 - TEATRZYK KROKODYL  z przedstawieniem teatralnym pt.: „O królu Nicnierobie” 

(spotkanie w przedszkolu opłacone przez Radę Rodziców). 

   20.02 – ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA– konkurs kociej piosenki - grupa II. 

  

MARZEC  

  10.03 (sobota) Piknik edukacyjny pod hasłem  „NAUKA I ZABAWA TO FAJNA SPRAWA” – 

odpowiedzialne wszystkie grupy wiekowe. 

W salach i gabinetach zorganizowane są zajęcia praktyczne prezentujące ofertę przedszkola i 

tak: 

✓ sala gimnastyczna – zajęcia ruchowe prowadzone metodą W. Sherborne; 

✓ sala Si – zabawy ruchowe z elementami terapii integracji sensorycznej; 

✓ sala terapii ręki – zabawy stymulujące rozwój motoryki dłoni i palców; 

✓ gabinet logopedyczny – ćwiczenia i zabawy oddechowe, artykulacyjne; 

✓ sala doświadczania świata  - zabawy stymulujące wzrok, dotyk, słuch i węch; 

✓ sala z tablicą multimedialną – rozwiązywanie prostych zagadek, rebusów, krzyżówek z 

wykorzystaniem tablicy  multimedialnej; 

✓ sala gr. specjalnej – sensoplastyka – zabawy z wykorzystaniem materiałów sypkich i 

strukturalnych. 



 21.03 WIOSENNE ŚWIĘTO KOLORÓW – wyjazd gr.  V na plac przed Zamkiem,  konkurs 

plastyczny gr. IV , kolorowy spacer po osiedlu - wszystkie grupy. 

  MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS WIEDZY O SŁUPSKU – zmagania drużynowe zespołów ze 

słupskich przedszkoli zaproszonych do naszej placówki z zakresu wiedzy o naszym mieście. 

Konkurs organizowany przez i z udziałem grupy V.  

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU – bajka kreatywna w wykonaniu Teatru „Czary Mary”, 

grupa V. Zaproszenie dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego -  gr. II. 

 

KWIECIEŃ  

 2.04 DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – współpraca z przedszkolem integracyjnym nr 32, 

„Światełko do nieba” tablica, ulotki, balony, przemarsz ulicami miasta – grupa I. 

 3.04 DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI- wyjście do biblioteki – V. 

„PESTKA” - Konkurs teatrzyków ekologicznych – grupa V. 

WYCIECZKA DO WYLĘGARNI DROBIU -  grupa III. 

22.04. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI – impreza o charakterze ogólnoprzedszkolnym 

połączona z  konkursem fotograficznym dla dzieci „ Moje miejsce na ziemi” grupa I. 

 

MAJ  

 2.05   ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA I FLAGI NARODOWEJ, zajęcia w grupach. 

  5.05  DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE – grupa II. 

 MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”- zmagania drużynowe 

zespołów z słupskich przedszkoli w ramach programu edukacji komunikacyjnej. Konkurs 

organizowany przez i z udziałem grupy IV. 

 ŚWIĘTO MAMY I TATY – program artystyczny przygotowany przez każdą z grup.   

  WYCIECZKA DO SWOŁOWA lub/i  WARCINA wszystkich grup.  

 RAJD ROWEROWY - zorganizowany dla dzieci i rodziców przez gr. III.  

 

CZERWIEC 

 4.06 – 8.06 DNI  DZIECKA  – wesołe zabawy na terenie przedszkola, pokaz tańca – szkoła salsy - 

gr. III. 

 4.06 WYCIECZKA DO SEA PARK SARBSK. 

 POŻEGNANIE STARSZAKÓW – przedstawienie programu artystycznego przez młodszych 

kolegów z grupy IV, wręczenie upominków gr. II. 

 

 


