
KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH  
I WYCIECZEK 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

WRZESIEŃ 

 20.09.2018r. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka wyjazd wszystkich 
grup do Teatru Tęcza na przedstawienie pt.: „Niedźwiedź i Masza”  

 28.09.2018r. Udział przedszkolaków w Pikniku Niepodległościowym „Polska to My” 
organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku. 

 

PAŹDZIERNIK 

 4.10.2018r. Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej. Udział w zajęciach 
edukacyjnych. Wspólne szukanie odpowiedzi na pytania: Dlaczego woda jest cenna i czy 
lubi się przebierać? Skąd się bierze strumień w kranie, kto zamieszkał w rurach? – udział 
grupa V. 

 4.10.2018r. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - zajęcia edukacyjne    
prowadzone przez strażnika miejskiego, grupa IV. 

 5.10.2018r. Z WIZYTĄ W FUNDACJI „NADZIEJA” – zwiedzanie fundacji wspólne zabawy 
integracyjne naszych przedszkolaków i  dzieci z przedszkola specjalnego  

 12.10.2018r. NASZYCH PRACOWNIKÓW BARDZO KOCHAMY – uroczyste obchody Dnia 
Edukacji Narodowej – grupa V. 

 16.10.2018r. POLSKA NIESAMOWITY KRAJ NA ZIEMI – zajęcia edukacyjne z 
wykorzystaniem prezentacji multimedialnej  

 17.10.2018r. PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE pt.: „Koziołek Niematołek” – Studio 
Teatralne KRAK-ART z Krakowa  

 29.10.2018r. Akcja „CHCĘ BYĆ BEZPIECZNY NA DRODZE” – wycieczka do 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przy ul. Mierosławskiego 10 w Słupsku. 
Przedszkolaki będą ćwiczyły jazdę rowerem po miasteczku ruchu drogowego stosując się do 
przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych, każdy uczestnik otrzyma opaskę 
odblaskową. 

 29.10.2018r. WIZYTA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM w 
Słupsku – rozgrywki sportowe – gra BOCCIA. 

 30.10.2018r. PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – prowadzi grupa IV, prezenty grupa III. 
  „ZDROWIE W WITAMINKACH” - degustacja owoców i warzyw - zabawy poznawcze 

rozwijające zmysły „Co tak pachnie, co tak smakuje?”, wszystkie grupy. 
 „SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZEM” - zaproszenie do przedszkola żołnierzy zawodowych, 

którzy przeprowadzą musztrę, zaprezentują mundur i opowiedzą o swojej pracy. 
 

LISTOPAD 

 06.11.2018 r. ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW OTOZ 
ANIMALS – ze Słupskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Wizyta w przedszkolu 
opiekunów wraz ze zwierzętami (tj. kotem i psem). Pogadanka n/t opieki i 



odpowiedzialności za dobrobyt zwierząt. Zorganizowanie zbiórki jedzenia dla bezdomnych 
zwierząt ze schroniska – grupa III. 

 08.11.2018r. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – zajęcia edukacyjne prowadzone 
przez strażnika miejskiego, wszystkie grupy. 

 09.11.2018r. OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – uroczyste odśpiewanie przez 
wszystkie przedszkolaki i nauczycieli Hymnu Polski. Występ artystyczny w wykonaniu 
grupy 4. latków. W programie występów przewidziane są tańce ludowe (tj. polonez, 
krakowiak), pieśni patriotyczne (pt.: „Przybyli ułani” itp.), oraz wiersze upamiętniające 
wartości narodowe ,,Kto Ty jesteś? Polak mały". Wszyscy mali artyści występujący na 
scenie będą ozdobieni kotylionami w barwach narodowych. Po części artystycznej nastąpi 
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ,,Piękna nasza Polska cała" oraz wręczenie 
nagród i dyplomów laureatom. Podsumowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości w formie pracy plastycznej o tematyce patriotycznej (wykonują 
wszystkie grupy - technika plastyczna dowolna, dostosowana do możliwości dzieci). Po 
południu wszystkie dzieci i rodziców zapraszamy na przestawienie w formie bajki 
kreatywnej o tematyce niepodległościowej. W role aktorów wcielą się dzieci i nauczycielki 
naszego przedszkola. 

 12.11.2018r. WYCIECZKA DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W SŁUPSKU – grupa V. 
 13.11.2018r. KTO TY JESTEŚ - POLAK MAŁY - przedszkolny konkurs piosenki 

patriotycznej  z okazji Dnia Niepodległości,  wykonanie kotylionów i innych dekoracji o 
charakterze patriotycznym – grupa III. 

 ZAJĘCIA KULINARNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW – przygotowanie wojskowej grochówki, 
wszystkie grupy. 

 WIELCY POLACY - wystawa połączona z comiesięcznymi przygotowaniami gazetki 
„Wielcy Polacy”, zawierającej plakaty Polaków znanych na całym świecie, ciekawostki z 
ich życia, pracy i dokonań (grupa IV - włączenie rodziców w tworzenie wystawy). 

 20.11.2018r. MY DZIECI -  MAMY SWOJE PRAWA -  Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w 
przedszkolu -  gazetka tematyczna w holu głównym przedszkola, zajęcia w grupach. 

 21.11.2018 r. MAGICZNY TEATR BALONOWY  
 26.11.2018r. DZIŚ W PRZEDSZKOLU GWAR I WRZAWA, BO Z MISIEM BĘDZIE 

ZABAWA – Światowy Dzień Misia w przedszkolu – impreza przedszkolna przy muzyce 
integrująca wszystkie grupy przedszkolne oraz akcja „Podziel się książeczką” – zbiórka 
książeczek i kolorowanek dla dzieci z Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w 
Ustce – grupa II. 

 30.11.2018r. ZIMOWE MISTRZOSTWA SŁUPSKA PRZEDSZKOLAKÓW W PIŁCE 
NOŻNEJ – SŁUPSK 2018 na hali Gryfia – wyjazd grupy V  
 

GRUDZIEŃ 

 03.12.2018r. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - zabawy w poszczego lnych grupach dotyczące pokonywania trudnos ci. Zaproszenie do przedszkola dorosłych oso b niepełnosprawnych, kto re opowiedzą dzieciom, w jaki sposo b radzą sobie na co dzien  ze swoją niepełnosprawnos cią. Jednym z zaproszonych 



gos ci będzie niewidoma pisarka - Teresa Ławecka oraz członkowie klubu sportowego „ZRYW” (osoby niewidome uprawiającego ro z nego rodzaju sporty) – grupa I i III. Gazetka tematyczna w holu gło wnym – Jola G.  
 13.12.2018r. ZWIERZĘTA DOMOWE – NASI MILUSIŃSCY. ZASADY POSTĘPOWANIA Z 

PSEM – zajęcia edukacyjne prowadzone przez strażnika miejskiego, wszystkie grupy. 
 JASEŁKA – spotkania wigilijne w grupach. 
 „ZDROWE SŁODKOŚCI” - przygotowanie słodkich przekąsek  i możliwość ich degustacji, 

wszystkie grupy. 
 

STYCZEŃ 

 08.01.2019r. - BAL KARNAWAŁOWY – wspólna zabawa integracyjna na sali gimnastycznej 
prowadzona przez firmę „FRAJDA”. Spotkanie z tajemniczym gościem – Świętym 
Mikołajem – wręczenie dzieciom prezentów niespodzianek. Wykonanie pamiątkowych 
zdjęć grupowych i indywidualnych w strojach karnawałowych. 

 17.01.2019r. - PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE pt.: „Psie serce” – Teatr Krokodyl z 
Poznania . 

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA – program artystyczny w wykonaniu każdej grupy, włączenie 
treści patriotycznych w obchody Dnia Babci i Dziadka poczęstunek przygotowany z 
pomocą rodziców. Włączenie treści patriotycznych w obchody Dnia Babci (wspólne 
śpiewanie z gośćmi pieśni patriotycznych oraz prezentacja tańców ludowych). 

 30.01.2019r. BAL  ABSOLWENTÓW – wielki bal dla absolwentów przedszkola. Zaproszenie  
do wspólnej zabawy integracyjnej klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Słupsku – 
grupa II. 

 „WIEM CO JEM” - Wspólne warsztaty i zajęcia otwarte dla rodziców podczas, których 
przygotowywane będą zdrowe posiłki, wszystkie grupy. 

 

LUTY  
 07.02.2019r. BEZPIECZNY WYPOCZYNEK ZIMOWY - zajęcia edukacyjne prowadzone 

przez strażnika miejskiego. 
 11 – 22.02.2019R. PROPOZYCJE NA FERIE: 

1. Dzień gier planszowych. 
2. Wyjście do kina, teatru. 

3. Dzień małego artysty - "Zima wokół nas"- konkurs plastyczny  
(zróżnicowane metody plastyczne). 

4. Mały naukowiec - doświadczenia, zabawy badawcze, zjawiska przyrodnicze. 
5. Kino w przedszkolu, na dużym ekranie, popcorn. 

6. Przedszkolna dyskoteka - zabawy ruchowe, aerobik przy muzyce, tańce z balonami. 
7. "Od przedszkola do Opola" - zabawy muzyczne, konkurs śpiewu do mikrofonu 

8. „Dzień małego sportowca” - aktywność fizyczna, tor przeszkód, zabawy sprawnościowe z 
woreczkami  i szarfami. 

9. "Taniec z przedszkolakami" - zabawy taneczne, konkury, quiz zimowy. 



10. „Dzień sera”- degustacja różnych gatunków sera: białego, żółtego, koziego.  
 

MARZEC 

 Piknik edukacyjny pod hasłem  „NAUKA I ZABAWA TO FAJNA SPRAWA”, wszystkie 
grupy. 

 4.03-8.03.2019r. CYKL CZYTANIA LEGEND związanych ze Słupskiem i większymi 
miastami Polski, grupa V. 

 07.03.2019r. ZAJĘCIA W MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO - AUTOCHODZIK - 
zajęcia edukacyjne prowadzone przez strażnika miejskiego, wszystkie grupy. 

 12.03.2019 r. SZUKAMY WIOSNY NA ZIEMI – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej  

 21.03.2019r. ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA Z POWITANIEM WIOSNY – udział 
przedszkolaków we wspólnym obchodzeniu uroczystości na ulicach miasta: spacer z 
emblematami.  W przedszkolu gazetka tematyczna w holu głównym przedszkola. 

 MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS WIEDZY O SŁUPSKU „ZNAMY I LUBIMY NASZE 
MIASTO SŁUPSK” – zmagania drużynowe zespołów ze słupskich przedszkoli 
zaproszonych do naszej placówki z zakresu wiedzy o naszym mieście. Przestawienie w 
formie bajki kreatywnej o tematyce niepodległościowej – grupa V. 

 27.03.2019r. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU – bajka kreatywna w wykonaniu 
Teatru „Czary Mary”, grupa II. 

 „PODRÓŻ DO MLECZNEJ KRAINY” - poznawanie pochodzenia mleka, rodzajów mlek. 
Promowanie picia mleka świeżego. Poznanie mnogości przetworów mlecznych, wszystkie 
grupy. 

 

KWIECIEŃ 

 2.04.2019r. DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – współpraca z Przedszkolem 

Integracyjnym nr 32, Szkołą Podstawową nr 4 w Słupsku,  „Światełko do nieba”, ulotki, 

balony, przemarsz ulicami miasta – grupa I. 

 Zorganizowanie dni bezpłatnych konsultacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

 „PESTKA” - Konkurs teatrzyków ekologicznych, grupa V. 

 04.04.2019r. MAŁY STRAŻNIK PRZYRODY. ZAJĘCIA EKOLOGICZNE – zajęcia 
edukacyjne prowadzone przez strażnika miejskiego, wszystkie grupy. 

 WYCIECZKA DO WYLĘGARNI DROBIU. 
 Cykliczne wycieczki przedszkolaków w celu poznania zabytków naszego miasta 

(zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich, Młyna Zamkowego, Baszty Czarownic, Ratusza, 
Kościoła Mariackiego, Nowej Bramy, murów obronnych itd.).  

 „DZIEŃ JAJKA” - poznanie pochodzenia jajek, rozszyfrowanie liczb na jajku, promowanie 
jajek od kur z wolnego wybiegu, wszystkie grupy. 

 

MAJ 

 02.05.2019r.  ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA I FLAGI NARODOWEJ, zajęcia w grupach. 



 06.05.2019r. DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNEJ. 

 09.05.2019r. NIE UFAJ OBCYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W KONTAKTACH Z 
NIEZNAJOMYM - zajęcia edukacyjne prowadzone przez strażnika miejskiego, wszystkie 
grupy. 

 DNI BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA - „Bezpieczne Przedszkole" to program dla 

przedszkoli, który w nowatorski sposób łączy treści programowe związane z 

bezpieczeństwem w jedną całość, aktywizując dzieci, nauczycieli, personel przedszkola i 

rodziców do wspólnego działania – grupa V. 

 MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” - zmagania        

drużynowe zespołów z słupskich przedszkoli w ramach programu edukacji komunikacyjnej. 

Konkurs organizowany przez grupę IV, przy współpracy WORD i Komendy Miejskiej 

Policji w Słupsku. 

 24.05.2019r. ŚWIĘTO MAMY I TATY – program artystyczny przygotowany przez każdą z 

grup. Włączenie treści patriotycznych w obchody Dnia Mamy i Taty (wspólne śpiewanie z 

gośćmi pieśni patriotycznych oraz prezentacja tańców ludowych). 

 „SAŁATKOWY ZAWRÓT GŁOWY” – przygotowywanie zdrowych sałatek lub surówek, 
wszystkie grupy. 

 

CZERWIEC 

 2-10.06. „CZYTANIE ŁĄCZY - Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom. Zaproszenie do 

przedszkola słupskiej pisarki, która jest autorką legend o Słupsku – pani Jolanta Nitkowska 

–Węglarz, grupa III. 

 03.06 – 07.06.2019r. DNI DZIECKA – wesołe zabawy na terenie przedszkola, wszystkie 
grupy. 

 06.06.2019r. BEZPIECZNE WAKACJE – zajęcia edukacyjne prowadzone przez strażnika 
miejskiego, wszystkie grupy. 

 WYCIECZKA DO  MUZEUM WSI SŁOWIŃSKIEJ W KLUKACH. 

 POŻEGNANIE STARSZAKÓW – przedstawienie programu artystycznego przez młodszych 

kolegów z grupy IV, wręczenie upominków grupa III. 

 Udział  starszych grup w lekcjach  muzealnych w Muzeum Pomorza Środkowego - grupa IV 

i V. 

 „SOK TO ZDROWIE” - zajęcia dla przedszkolaków podczas, których dzieci przygotowują 

soki bądź koktajle. Rozmowa na temat wartości odżywczych przygotowanych napojów. 

Zachęcenie by  dzieci w domu pili wodę, zdrowe soki – rezygnacja z napojów gazowanych, 

wszystkie grupy. 

 „QUESTING” - sprawdzanie wiedzy przedszkolaków na temat naszego miasta w formie 

podchodów, grupa V. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


