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WRZESIEŃ IX  

 

2-6.09.2019 •  BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK  

Spotkanie z policjantami z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w  

Gdowie - pogadanka na temat bezpiecznego 
zachowania w ruchu drogowym. 

Monika Kulig 

9-13.09.2019  "PIERWSZA POMOC- 
WIEM CO ROBIĆ"  

 

Zajęcia warsztatowe – udzielanie pierwszej 
pomocy z udziałem Ratownika medycznego. 

Małgorzata Hajduk 

16-20.09.2019 •  DZIEŃ 

PRZEDSZKOLAKA  

Prezentacja nazw grup na forum 
przedszkolnym. Prezentacje artystyczne – 
piosenki, tańce, wiersze oraz wspólne zabawy 
przy muzyce z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej, kolorowych balonów, serpentyn. 
Słodki poczęstunek. 

Bernadetta Kulma 

05.09.2019 
 
Współpraca 
z Rodzicami 

 AKADEMIA RODZICA XXI WIEKU:  

Zebranie informacyjno-organizacyjne z Rodzicami: 

 zapoznanie koncepcji pracy przedszkola i programów wych.przed. w roku 
2019/2020, 

 analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród i kar.  

 
DYREKTOR 

NAUCZYCIELE 
 
 

 

    

PAŹDZIERNIK X  

 

01.10.2019  

 

 „MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ MUZYKI”-
uroczystość wewnętrzna 
 

 udział w wielu muzycznych zabawach. 

 zabawy taneczne z kolorowymi chustkami 

 muzyczne zagadki (rozpoznawanie 
instrumentów po ich brzmieniu i odgadywanie 
znanych piosenek po krótkich fragmentach), 

 zorganizowanie kącików muzycznych w 
każdym oddziale. 

Bernadetta Kulma 
 
 
 
 
Wszystkie nauczycielki 

9.10.2019  PASOWANIE NA 
PRZEDSZKOLAKA 
uroczystość wewnętrzna 
oddziału I 
 

 wprowadzenie dzieci w społeczność 
przedszkolną, 

 zaprezentowanie umiejętności przedszkolaków. 

Małgorzata Hajduk 

14.10.2019  

 

•  DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ 
 

 krótki program artystyczny, 

 rozwijanie więzi przyjaźni  ze społecznością 
przedszkolną. 

 kształtowanie właściwych postaw wobec 
wszystkich pracowników przedszkola – 
rozumienie znaczenia ich pracy. 

Justyna Konieczny 

21.10.2019 •  „DZIEŃ TEATRU W 
PRZEDSZKOLU” 
 

 teatrzyk w przedszkolu dla wszystkich 
oddziałów. 

 

Małgorzata Hajduk 
Koordynator  

1-31.10.2019 •  KAPELUSZ PANI 
JESIENI  

 rodzinny konkurs plastyczny dla wszystkich 
oddziałów.  

Monika Kulig 



 

 
 
29.10.2019 
 
 
 
 
 
24.10.2020 

 AKADEMIA RODZICA XXI WIEKU:  

  „Zebranie z rodzicami - przekazanie informacji o rozwoju dziecka po wstępnej 
obserwacji. 

  Cykl spotkań ,,Gość którego znam” – spotkania z rodzicem w celu 
prezentacji swojego zawodu lub pasji. Poznanie zawodów rodziców lub 
ciekawych zainteresowań (wg zgłoszeń chętnych rodziców) 

 Grupa wsparcia dla rodziców – warsztaty R+Dz, oddziaływanie edukacyjno-
terapeutyczne dla dzieci o SPE. 

Dyrektor 
Wychowawcy 

 
 
 

n-le, chętni rodzice 
 
 

Monika Kulig 

    

LISTOPAD XI   

 

12.11.2019 • MŁODY PATRIOTA – 
TEATRALNE 
INSPIRACJE 

oddział II, III 

Budzenie w dzieciach postawy patriotycznej, 
poznanie symboli narodowych naszego kraju. 

Monika Kulig  
Bernadeta Kulma 
Justyna Konieczny 

  

18-22.11.2019  TYDZIEŃ PRAW 
DZIECKA W 
PRZEDSZKOLU 

(20.11.2019) 

Tygodniowy temat w każdym oddziale 
zakończony zorganizowaniem galerii prac 
dzieci, wystawa gazetek informacyjnych, 
których bohaterami były Dzieci i ich Prawa.  

Wszyscy  

nauczyciele 

22.11.2019  •  DZIEŃ KREDKI – 

 
 wystawa prac malarskich artysty Leonarda 

da Vinci; 

 warsztaty plastyczne – rysunek kredką 
„Księga Marzeń; 

 zorganizowanie kącika: „ Mały Artysta”  

Małgorzata Hajduk 

25.11.2019 •  MÓJ PRZYJACIEL MIŚ – 
Dzień pluszowego misia  

Przyniesienie przez dzieci do przedszkola misiów –  
przytulanek. Zabawy przy „misiowych” piosenkach, 

udział w grach i konkursach.  

Grażyna Michalczyk 

29.11.2019 •  TRADYCJE 
ANDRZEJKOWE  

„Czary mary wosku lanie, o czym marzysz niech się 
stanie...” – poznanie zwyczajów ludowych. Lanie 
wosku w grupach, wróżby.  

Bernadetta Kulma 

 
 
12.11.2019 
 
 
19-21.11.2020 
 
26.11.2020 

 AKADEMIA RODZICA XXI WIEKU: 

 „MŁODY PATRIOTA – inspiracje teatralne” - uroczystość dla rodziców, 

  „Rodzice czytają dzieciom”- kontynuacja  akcji pro czytelniczej – legendy 
polskie. 

 Zajęcia otwarte dla rodziców 
 

 Grupa wsparcia dla rodziców – warsztaty R+Dz, oddziaływanie edukacyjno-
terapeutyczne dla dzieci o SPE. 

 Godziny konsultacyjne dla rodziców  

 
 
n-le, chętni rodzice 
 
M. Hajduk, M. Kulig 
 
Bernadetta Kulma 

    

GRUDZIEŃ XII  

 

06.12.2019 •  IMIENINY ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA 
 
 

Krótki występ dzieci dla Świętego Mikołaja  

- rozdanie prezentów oraz kilka słów od Mikołaja dla 
każdego dziecka. 

Monika Kulig 



 •  „DZIEŃ TEATRU W 
PRZEDSZKOLU” 
 

 teatrzyk w przedszkolu dla wszystkich 
oddziałów. 

 

Małgorzata Hajduk 
Koordynator 

01-13.12.2019 •  ANIOŁEK STRÓŻ 
NASZEJ RODZINY 

 – konkurs rodzinny 

 
 

Małgorzata Hajduk 

19/20.12.2019  ,,WIGILIA 
PRZEDSZKOLNA”  

Ubiór odświętny 

Uroczystość wewnątrz przedszkolna:  
zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia, 
uroczysty obiad wigilijny  

Wszyscy nauczyciele 

 
17.12.2019 – 
I oddział 
18.12.2019 – 
II oddział 
19.12.2019 – 
III oddział 

 

 AKADEMIA RODZICA XXI WIEKU: 
 

 Świąteczne spotkania przy choince… - Warsztaty z rodzicami o godzinie 
16.00: 

 wspólne wykonanie stroików świątecznych,  

 słuchanie pastorałek i kolęd polskich, 

 życzenia z opłatkiem. 

 „Rodzice czytają dzieciom”- kontynuacja  akcji pro czytelniczej. 

 Godziny konsultacyjne dla rodziców  

 
 

Wychowawcy  
Oddziałów 

 
 
 

Chętni rodzice 

    

ST YCZEŃ I  

 

09.01.2020  •  „DZIEŃ TEATRU W 
PRZEDSZKOLU” 
 

 teatrzyk w przedszkolu dla wszystkich 
oddziałów. 

 

Małgorzata Hajduk 
Koordynator  

10.01.2020 •  WSZYSTKIE DZIECI 
BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, 
JAK TO BYWA 
W KARNAWALE  

Kolorowy Bal w przedszkolu – wspólne zabawy. 
W tym dniu dzieci przebierają się w dowolne 
stroje karnawałowe.  

Małgorzata Hajduk 

 

 

20-24.01.2020 

 

 

 

16.01.2020 

•  AKADEMIA RODZICA XXI WIEKU: 

 „Świąteczne spotkanie” – uroczystość środowiskowa, przedstawienie dla 
podopiecznych  DPS Biskupice (oddział II i III); 

 „Teatr bajki” montaż słowno- muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka w 
Remizie OSP; 

  Grupa wsparcia dla rodziców – „ Zabawy rozwijające koncentrację uwagi” 
warsztaty R+Dz, oddziaływanie edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci o SPE:  

 „Rodzice czytają dzieciom”- kontynuacja  akcji pro czytelniczej. 

 Godziny konsultacyjne dla rodziców 

 

M. Kulig 

B. Kulma 

J. Konieczny 

 
 

M. Kulig  
chętni rodzice 

    

LUTY II   

 

07.02.2020 •  DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU 

 

Warsztaty edukacyjne „Poznaj bezpieczny 
internet”. 
Zagrożenia w internecie: ktoś nas może oszukać, wirusy, kradzież 
informacji o nas, poznanie osób, które podszywają się pod kogoś 
innego, ktoś może zachorować, spędzając zbyt dużo czasu przed 
komputerem, włamania na konta (podszywanie się pod kogoś), 
niebezpieczne treści w filmach/grach nieprzyjemne komentarze, 
obraźliwe i wulgarne wpisy. 

Monika Kulig 

14.02.2020 •  WALENTYNKI dla 
chłopczyka i 
dziewczynki – czerwony 
dzień w Przedszkolu  

Wspólne wykonanie serduszek, przystrajanie 
sali. Wykonanie upominków dla najbliższych.   
W tym dniu przedszkolaki ubierają się na 

czerwono.  

      Justyna Konieczny 

http://pm34sosnowiec.przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/swieta,dzien-bezpiecznego-internetu,13,1
http://pm34sosnowiec.przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/swieta,dzien-bezpiecznego-internetu,13,1


17.02.2020  DZIEŃ KOTA – kocie 
maski i przebrania – kocie 
harce. 
 

Rozwijanie kreatywności ruchowej dzieci. Grażyna Michalczyk 

25.02.2020 • PRZEDSZKOLNE 
MELODIE – konkurs 
piosenki. 

 

Przegląd piosenki przedszkolnej (między 
grupowej)  – prezentacja utworów muzycznych, 
zabawy rytmiczne wg metody Batii Straus. 

Małgorzata Hajduk 

10-12.02.2020 
 
 
 

18.02.2020 
 

25.02.2020 

 AKADEMIA RODZICA XXI WIEKU: 
 zebranie z rodzicami– przekazanie informacji o postępach edukacyjnych dzieci 

po I semestrze pracy (rozdanie indywidualnych kart osiągnięć dziecka). 

 warsztaty aktywnie – kreatywnie dla rodziców „Pacynki, misiaki i inne 
cudaki…” 

 Grupa wsparcia dla rodziców – warsztaty R+Dz, oddziaływanie edukacyjno-
terapeutyczne dla dzieci o SPE. 

 Godziny konsultacyjne dla rodziców 

Dyrektor 
Wszyscy nauczyciele 

 
Monika Kulig 

 
Grażyna Michalczyk 

   MARZEC III  

  

 

03.03.2020 

 
 • „MIEDZYNARODOWY 
DZIEŃ PISARZY”- 
uroczystość wewnętrzna 

Warsztaty twórczości werbalnej dzieci w oparciu o 
literaturę dziecięcą: 

 Poznanie pisarzy dziecięcej literatury; 

 Tworzenie przez dzieci określeń poetyckich 
(rymów, zdrobnień, zgrubień, epitetów, 
onomatopei).  

 Tworzenie własnych zakończeń bajek; 

 Nadawanie tytułów obrazkom, opowiadaniom.  

 Wspólne układanie opowiadań, historyjek 
obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie 
zakończeń. 

Bernadetta Kulma 

12.03.2020 • „DZIEŃ TEATRU W 
PRZEDSZKOLU” 
 

 teatrzyk w przedszkolu dla wszystkich 
oddziałów. 

 

Małgorzata Hajduk 
Koordynator  

21.03.2020 

  

•  WITAJ WIOSNO! Poznanie zwyczaju związanego z witaniem 
wiosny. Nawiązanie prawidłowych interakcji z 
rówieśnikami i przestrzeganie ustalonych zasad 
w zabawach. 

Grażyna Michalczyk 

2-27.03.2020 • PROJEKTY 
EDUKACYJNE  

Rozbudzanie kreatywności i przedsiębiorczości 

dzieci poprzez realizację projektów 

edukacyjnych  – realizacja wybranego zagadnienia 

wynikającego z Koncepcji Pracy Przedszkola w celu 

kreowania takich sytuacji edukacyjnych, w 

których dzieci poszukują niestandardowych 

rozwiązań stawianych przed nimi problemów. 

Koordynator 
Justyna Konieczny 

 
Wszyscy nauczyciele 

 

 
30-31.03.2020 
 
 
 
12.03.2020 

 AKADEMIA RODZICA XXI WIEKU: 

 KONFERENCJE z udziałem rodziców publiczne przedstawienie 
rezultatów projektu edukacyjnego realizowanego w każdym oddziale. 

  „Rodzice czytają dzieciom”- kontynuacja  akcji pro czytelniczej. 

 Grupa wsparcia dla rodziców – „Sensoplastyka” warsztaty R+Dz, 
oddziaływanie edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci o SPE.  

 Godziny konsultacyjne dla rodziców 

Dyrektor,  
wszyscy nauczyciele 

 
chętni rodzice 

Bernadetta Kulma 



    

KWIECIEŃ IV   

 

03.04.2020 • DZIEŃ TAŃCA 
(29.04.2020) 
 

 Prezentacja multimedialna: „Zwiedzamy Świat 
tanecznym krokiem”; 

 Zabawy taneczne do znanych utworów 
muzycznych. 

 „Zatańcz tak samo jak na ekranie” z 
wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 

Grażyna Michalczyk 

05.04.2019  

  

•  ŚWIATOWY DZIEŃ 
KREATYWNOŚCI I 
INNOWACJI 

 Warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem 
aktywnych metod: collage, niedokończone 
zdania,  

 Stworzenie skrzyni skarbów kreatywnego 
przedszkolaka i gromadzenie w niej 
niekonwencjonalnych materiałów do 
wykorzystania podczas działań. 

Monika Kulig 

22.04.2020 •  DZIEŃ ZIEMI –  
 

Happening promujący dbanie o środowisko. Małgorzata Hajduk 

28.04.2020 •  DZEŃ BIBLIOTEKARZA 
(08.05.20220) 

Wycieczka do Gminnej Biblioteki. 
Zorganizowanie kącika książki – „Czytelnia 
przedszkolaka” 

Justyna Konieczny 

 
6-10.04.2020 

 
 

16.04.2020 

 AKADEMIA RODZICA XXI WIEKU: 

 Zajęcia otwarte dla rodziców. Przekazanie pisemnych informacji o 
osiągnieciach dzieci po rocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej. 
 

 Grupa wsparcie „ Bajkoterapia”– warsztaty R+Dz, oddziaływanie edukacyjno-
terapeutyczne dla dzieci o SPE. 

 „Rodzice czytają dzieciom”- kontynuacja  akcji pro czytelniczej. 

 Godziny konsultacyjne dla rodziców 

 
J. Konieczny,  
G. Michalczyk, B.Kulma 
 
M. Hajduk 
 
chętni rodzice 

  

   

MAJ V  

 

08.05.2020  •  ŚWIĘTO UNII 
EUROPEJSKIEJ 
(9.05.2020) 

Zajęcia tematyczne dla dzieci. Poznanie flagi 

Unii Europejskiej, rozmowa nt tego czym jest 

Unia itd. (wymóg znajomości z podstawy 

programowej) 

Bernadetta Kulma 

15.05.2020 •  II GMINNY PRZEGLAD 
TWÓRCZOŚCI 
DZIECIĘCEJ 
 

 Dyrektor 
Koordynator – M. Kulig 

21.05.2020 •  DZIEŃ TEATRU W 
PRZEDSZKOLU 
 

 teatrzyk w przedszkolu dla wszystkich 
oddziałów. 

 

Małgorzata Hajduk 
Koordynator  

 
26-28.05.2020 
 
 
 
14.05.2020 

•  AKADEMIA RODZICA XXI WIEKU: 

 Dzień mamy i taty – spotkania w oddziałach.  

 „Rodzice czytają dzieciom”- kontynuacja  akcji pro czytelniczej. 

 Godziny konsultacyjne dla rodziców 

 Grupa wsparcia dla rodziców – warsztaty R+Dz z elementami gimnastyki 
twórczej R. Labana, C.Orffa, Kniessów, oddziaływanie edukacyjno-terapeutyczne 
dla dzieci o SPE 

 

 
 

n-l, chętni rodzice 
 
 

Małgorzata Hajduk 



    

CZERWIEC VI  

 

01.06.2020 •  DZIEŃ DZIECKA   Uroczystość wewnątrz przedszkolna: 
Wspólne tańce, zabawy i konkursy z 
nagrodami / lub wycieczka do gospodarstwa 
agroturystycznego Zaczarowana Zagroda w 
Czasławiu. 

Justyna Konieczny 

  ZACZAROWANE 
WZGÓRZE  

– wycieczka edukacyjno-rekreacyjna Kierownik wycieczki  
M. Kulig, M. Hajduk 

22.06.2020  POWITANIE LATA – 
żółty dzień z okularami 
przeciwsłonecznymi. 

 Wizyta Pani lato – Co przyniosło dziś ze sobą 
do nas lato ? 

 Zabawy z chusta animacyjna w kolorach tęczy 
 Wykonają prace plastyczną „Magiczne lato” 
 Wspólne wykonanie lemoniady ! 

 

Małgorzata Hajduk 

08-12.06.2020  FESTYN PRZEDSZKOLNY – prezentacja programu artystycznego, 
uroczyste pożegnanie przedszkolaków, rozdanie dyplomów i upominków 
oraz zabawy integracyjne z rodzicami, poczęstunek. 
 

NAUCZYCIELE 
Koordynator M. Hajduk 

 


