
HARMONOGRAM WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 

SZKOLNY 2021/2022. 

 

   

TERMIN  
⃰⃰  

  

RODZAJ IMPREZ  

I UROCZYSTOŚCI   

  

OPIS  

 

OSOBY  
ODPOWIEDZIALNE 

    

WRZESIEŃ IX  

 

1-10.09.2021  TYDZIEŃ 
INTEGRACJI 

Zabawy i gry adaptacyjne - pierwszy etap w 
nawiązywaniu zdrowych więzi z rówieśnikami jako 
podstawa przyszłych relacji społecznych. 

Wszyscy nauczyciele 

08.09.2021   ŚWIATOWY DZIEŃ 
UMIEJĘTNOŚCI 
CZYTANIA  

Gry i zabawy z wykorzystaniem poezji dziecięcej: 

 propagowanie czytelnictwa; 

 kształtowanie kultury żywego słowa oraz idei głośnego 
czytania; 

 kształtowanie umiejętności współpracy i wzajemnej 
pomocy; 

 rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności. 

 
Justyna Konieczny  

13-17.09.2021 •
  

BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK  

Spotkanie z policjantami z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w  

Gdowie - pogadanka na temat bezpiecznego 
zachowania w ruchu drogowym. 

 
Monika Kulig 

20-21.09.2021 •
  

DZIEŃ 

PRZEDSZKOLAKA  

Zawarcie z dziećmi kontraktu „Moje prawa i 
obowiązki”. 
– imprezy grupowe. Konkurs międzygrupowy – 
„prezentacja swojej grupy”- piosenka, plakat 

Mariola Czuper 

31.08.2021 
wtorek o 
godz. 16.00 
 
 

AKADEMIA RODZICA:  
Zebranie informacyjno-organizacyjne z Rodzicami: 
 zapoznanie z koncepcją pracy przedszkola, projektami edukacyjnymi i programem 

wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022, 
 analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu motywacyjnego  

 
DYREKTOR 

NAUCZYCIELE 

 

  
PAŹDZIERNIK X 

 

październik 
2021 

  WYCIECZKA DO 
PUSZCZY 
NIEPOŁOMICKIEJ 

 

 Zwiedzanie Izby Leśnej - muzeum przyrodniczo-
leśnego wraz z zajęciami edukacyjnymi, 

 Pieczenie kiełbaski, zabawy integracyjne. 

Kierownik wycieczki 
Aleksandra Tomasik 
Udział wszystkich nauczycieli 

5-9.10.2021   „DZIEŃ TEATRU  
W PRZEDSZKOLU” 

 teatrzyk w przedszkolu dla wszystkich oddziałów. 
 

Koordynator 
Aleksandra Tomasik 

14.10.2021   DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ 

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

 
Justyna Konieczny 

15.10.2021   DZIEŃ ZABAW Z 

LITERATURĄ 

DZIECIĘCĄ 

 Stwarzanie sytuacji do obcowania z literaturą. 

 Gry i zabawy zainspirowane książkami dla dzieci.  

 
Małgorzata Kasina 

19-22.10.2021   PASOWANIE NA 
PRZEDSZKOLAKA 
uroczystość wewnętrzna 
oddziału I 

 wprowadzenie dzieci w społeczność przedszkolną, 

 zaprezentowanie umiejętności przedszkolaków. 
 

Monika Kulig 



 

 
4-15.10.2021 
 
25.10.2021 

AKADEMIA RODZICA:  

 Klub Kreatywnych Rodziców (KKR) - konkurs fotograficzny dla rodziców i 
dzieci „Wakacyjnych wspomnień czar w obiektywie aparatu” 

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

 Godziny konsultacyjne dla rodziców   

 
Monika Kulig  

 
Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 
 

    

LISTOPAD XI   

 

09.11.2021  EUROPEJSKI 
DZIEŃ 
ARTYSTYCZNY  

Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi dla 
wybranego kraju europejskiego tańcami i zwyczajami 
Uświadamianie dzieciom odrębności kulturowych, 
tradycji i symboli  innych krajów 

Udział wszystkich nauczycieli 

Koordynator 
Aleksandra Tomasik 

10.11.2021 • POLAK MAŁY –  
uroczystość 11 
listopada 

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

 

oddział II, III 

M. Kasina 

15-19.11.2021   TYDZIEŃ PRAW 
DZIECKA W 
PRZEDSZKOLU 

(20.11.2021) 

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

Wszyscy  

nauczyciele 

22.11.2021  DZIEŃ 
ŻYCZLIWOŚCI 

 kształtowanie umiejętności wyrażania życzliwości, 
dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci, 

 kulturalne odnoszenie się dzieci do siebie, 

 rozwijanie postaw społeczno-moralnych. 

Aleksandra Tomasik  

30.11.2021  ZABAWA 
ANDRZEJKOWA 

 Budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami, 
obrzędowością i zwyczajami ludowymi.  
Wzbogacanie wiadomości na temat tradycyjnych 
wróżb i zabaw andrzejkowych. 

 Wzmacnianie więzi emocjonalnych. 

Wszyscy  

nauczyciele 

 

 
03.11.2021 
 
08-19.11.2021 
 
 

AKADEMIA RODZICA: 
 Grupa wsparcia dla rodziców (GWR) – „Profilaktyka logopedyczna – jak pomóc dziecku 

w prawidłowym rozwoju mowy?” – warsztaty dla rodziców i dzieci. 
 KKR – konkurs literacki z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pod 

tytułem „Mój przyjaciel – pluszowy miś” 

 Godziny konsultacyjne dla rodziców   

 „Bajkowe spotkania w Trąbkach - Rodzice czytają dzieciom” 

 
logopeda 
 
Justyna Konieczny 
 
Nauczyciele grup 
chętni rodzice 

 

    

GRUDZIEŃ XII  

 

02.12.2021   DZIEŃ Z 
JULIANEM 
TUWIMEM 

"Tuwim dzieciom" – quiz wiedzy z zakresu twórczości  
J. Tuwima adresowanej do najmłodszych.  

Małgorzata Kasina 

6-7.12.2021 •  ŚW. MIKOŁAJ – 
teatrzyk dla dzieci 

 krótki występ dzieci dla Świętego Mikołaja  

 rozdanie prezentów oraz kilka słów od Mikołaja 
dla każdego dziecka. 

 
Monika Kulig 

13-17.12.2021   WARSZTATY 
EDUKACYJNE - 
DOGOTERAPIA 

Celem zajęć z dogoterapii jest: 

 kształtowanie pozytywnych emocji dziecka w kontakcie z 
psem, 

 wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka, 

 doskonalenie sprawności ruchowej, 

 rozwijanie umiejętności lokomotorycznych, 

 wielopłaszczyznowe oddziaływanie psa na zmysły dziecka 
tj.: wzrok, słuch, dotyk, węch. 

Koordynator 
Aleksandra Tomasik 

23.12.2021   PRZEDSZKOLNA 
WIGILIA  
– odświętny ubiór 

 Uroczystość wewnątrz przedszkolna. 

 zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia, uroczysty 
obiad wigilijny. 

Wszyscy  

nauczyciele 



 

 
20-22.12.2021 
 

AKADEMIA RODZICA: 
 

 SPOTKANIA WIGILIJNE - Warsztaty z rodzicami o godzinie 16.00 (w razie 
pandemii uroczystość online) 

 „Bajkowe spotkania w Trąbkach - Rodzice czytają dzieciom”  

 
Wychowawcy  
Oddziałów 

Chętni rodzice 

    

ST YCZEŃ I  

 

04.01.2022 •  „DZIEŃ TEATRU W 
PRZEDSZKOLU” 
 

 teatrzyk w przedszkolu dla wszystkich oddziałów. 
 

Koordynator 
Aleksandra Tomasik 

18.01.2022   DZIEŃ KUBUSIA 
PUCHATKA 

„Puchatkowe” zabawy przedszkolaków: 
 KUBUSIOWA FOTO-BUDKA 🙂 

 MIODOWY POCZĘSTUNEK 🙂 

 MISIOWE TAŃCE POŁAMAŃCE to nic innego jak wspólna 

zabawa przy znanych melodiach 🙂 

Aleksandra Tomasik 

 
 

12.01.2022 
 
14.01.2022 
 
24-28.01.2022 
 

AKADEMIA RODZICA: 

 GWR – Profilaktyka logopedyczna „W świecie magii i cyrku - czyli akrobatyka buzi i 
języka” – warsztaty dla rodziców i dzieci. 

 „Teatr bajki” montaż słowno- muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka 
 

 „Bajkowe spotkania w Trąbkach - Rodzice czytają dzieciom”  

 

Logopeda 
 

Justyna Konieczny  
Wszyscy nauczyciele 

oddziałów 

    

LUTY II   

 

08.02.2022 •  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. 

Wszyscy nauczyciele 

09-11.02.2022   MIEDZYGRUPOWY 
KONKURS -
KOPCIUSZEK 

Wszystkie grupy uczestniczą w konkursie konstrukcyjnym 
metodą projektu na wykonanie wspólnej pracy twórczej 
„Kopciuszek”: 
I oddział – wykonuje postać kopciuszka 
II oddział – wykonuje postać wróżki i królewicza, 
III oddział – wykonuje powóz dla Kopciuszka - karocę  

Koordynator 
Małgorzata Kasina 

Wszystkie nauczycielki 

15.02.2022 •  KARNAWAŁ   Zabawy w atmosferze swobody, humoru i radości. 
Przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów związanych 
z karnawałem. Dostarczenie dzieciom radości z wcielenia 
się w role różnych postaci z bajek. 

Mariola Czuper 

 
 

01-03.02.2022 
 
 

07-18.02.2022 
 

 

 AKADEMIA RODZICA: 

 Zebranie z rodzicami– przekazanie informacji o postępach edukacyjnych dzieci po 
I semestrze pracy (rozdanie indywidualnych kart osiągnięć dziecka). 

 Godziny konsultacyjne dla rodziców, 

 KKR – warsztaty „Kreatywni na co dzień” (R+Dz) wykonanie cudaków z użyciem 
niekonwencjonalnych materiałów plastycznych i nieużytków. 

 „Bajkowe spotkania w Trąbkach - Seniorzy czytają dzieciom”- kontynuacja  
akcji pro czytelniczej. 

 
Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele 
 

Aleksandra Tomasik 
Chętni rodzice 

   
MARZEC III 

 

17.03.2022   III GMINNY 
PRZEGLAD 
TWÓRCZOŚCI 
DZIECIĘCEJ 

 DYREKTOR 
Koordynator M. Kulig 

udział wszystkich 
nauczycieli 

21.03.2022   ŚWIATOWY DZIEŃ 
POEZJI 

Międzygrupowy przegląd poezji dziecięcej pt. „Kraina 
zwierząt”; Konkurs/ przegląd recytatorski  

Aleksandra Tomasik 

22.03.2022   DZIEŃ 
MATEMATYKI 

„Dzień łamigłówek i składanek”. Poznanie różnego rodzaju 
gier i łamigłówek, wspólne granie w gry planszowe. 
Wspólne wykonanie kostek do gry. 

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


marzec 

2022 

  DZIEŃ TEATRU WYJŚCIE DO TEATRU GROTESKA Koordynator 
Aleksandra Tomasik 

 
 

02.03.2022 

AKADEMIA RODZICA: 
 – GWR – Profilaktyka logopedyczna – Ćwiczenia fonacyjne i oddechowo - fonacyjne” – warsztaty 
dla rodziców i dzieci. 
 „Bajkowe spotkania w Trąbkach - Rodzice czytają dzieciom”  

 

 
logopeda 

 
chętni rodzice 

    

KWIECIEŃ IV   

 

04.04.2022 • MIEDZYNARODOWY 
DZIEŃ KSIĄŻKI 
DLA DZIECI 
 

Zorganizowanie Przedszkolnego Kącika Wymiany 
Książki, którego celem jest: 
· zachęcenie rodziców do codziennego czytania swoim dzieciom 
· zainspirowanie rodziców do wspólnych zabaw w oparciu o przeczytaną 

bajkę 
· rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
· rozwijanie wyobraźni dziecięcej 
· kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

 
Małgorzata Kasina 

07.04.2022  

  

•  DZIEŃ ZDROWIA  Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci. Edukacja dzieci 
w zakresie prawidłowego odżywiania - nabywanie wiedzy i 
umiejętności dbania o własne zdrowie. Praktyczne 
zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie odżywiania - 
kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania 
prostych, zdrowych posiłków. 

Mariola Czuper 

28.04.2022 •  DZEŃ 
BIBLIOTEKARZA  

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

Justyna Konieczny 

29.04.2022  •  3 MAJA - POLSKA 
MÓJ KRAJ 

Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o 

znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach 

narodowych. 

Wszyscy nauczyciele 

 
 

06.04.2022 
 
 
04-14.04.2022 
 
04-22.04.2022 

 

AKADEMIA RODZICA: 

 GWR – Profilaktyka logopedyczna – Ćwiczenia fonacyjne i oddechowo - fonacyjne” – 
warsztaty dla rodziców i dzieci.Godziny konsultacyjne dla rodziców - przekazanie 
rodzicom indywidualnych kart osiągnieć w wychowawczo-dydaktycznych dzieci.  

 KKR – „Latawce, dmuchawce” - konkurs na latawiec dla rodziców i dzieci 
plastyczno-konstrukcyjny. 

 
Logopeda 

 
 

Wszyscy nauczyciele 
 
 

Małgorzata Kasina  

  

   

MAJ V  

 

04.05.2022 •  DZIEŃ STRAŻAKA 
 

Przybliżenie dzieciom zawodu STRAŻAKA. Zwrócenie 
uwagi na jego niebezpieczną stronę. Poznanie stroju 
strażaka oraz jego pracy. 
Wyjście do OSP w Trąbkach 

 
Monika Kulig 

13.05.2022   DZIEŃ MLEKA Zapoznanie dzieci z wartością odżywczą nabiału 
oraz promowanie zasad zdrowego odżywiania się. 
Poznanie etapów powstawania sera, przygotowanie potrawy 
na konkurs "Mleko- Masterchef" 
Konkursy: picie mleka na czas, dojenie krowy. 

  
 Aleksandra Tomasik 

20.05.2022 •  DZIEŃ TEATRU W 
PRZEDSZKOLU 
 

 teatrzyk w przedszkolu dla wszystkich oddziałów. 
 

Koordynator 
Aleksandra Tomasik 

 
11.05.2022 
 
23-27.05.2022 
 

AKADEMIA RODZICA: 
 GWR – Profilaktyka logopedyczna „Słowo i melodia, zabawy rytmiczno-słuchowe” - warsztaty 

dla rodziców i dzieci. 
  AKTYWNY I TWÓRCZY DZIEŃ RODZINY – prezentacja programu 

artystycznego, zabawy integracyjne z rodzicami, poczęstunek. 
 „Bajkowe spotkania w Trąbkach - Rodzice czytają dzieciom”- kontynuacja  akcji 

pro czytelniczej. 

 
logopeda 

 
Dyrektor  

Justyna Konieczny 



    

CZERWIEC VI  

 

01.06.2021 •  DZIEŃ DZIECKA   Uroczystość wewnątrz przedszkolna: Wspólne tańce, 
zabawy i konkursy z nagrodami. Zamek i zjeżdżalnia 
dmuchana. 

Justyna Konieczny 

Mariola Czuper 

08.06.2022 • DZIEŃ WIATRU 
 

 Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, 
wielozmysłowe poznawanie jej zjawisk oraz rozwijanie 
pomysłowości oraz inwencji twórczej dzieci. 

 Wykonanie wiatraczków. 
 Zabawy ruchowe z wykorzystaniem latawców i 

wiatraczków. 

Małgorzata Kasina 
 

13-30.06.2022   ZACZAROWANE 
WZGÓRZE  

– wycieczka edukacyjno-rekreacyjna Kierownik wycieczki  
Justyna Konieczny 

 
 

24.06.2021 

AKADEMIA RODZICA: 
 Pożegnanie starszaków – krótki program artystyczny, uroczyste pożegnanie 

przedszkolaków, rozdanie dyplomów i upominków. 
 „Bajkowe spotkania w Trąbkach - Rodzice czytają dzieciom”- kontynuacja  akcji 

pro czytelniczej. 

 
Nauczycielki 
oddziału III 

Chętni rodzice 
 

 

HARMONOGRAM WYCIECZEK I SPACERÓW EDUKACYJNYCH. 

 

HARMONOGRAM ORGANIZOWANYCH KONKURSÓW. 

Lp. Nazwa , rodzaj konkursu 
Osoba 

odpowiedzialna 
 

Termin Uwagi 

1.  Konkurs międzygrupowy – „prezentacja swojej 
grupy”- piosenka, plakat Mariola Czuper IX 2021 

 

2.  KKR- Konkurs fotograficzny dla rodziców 
i dzieci „Wakacyjnych wspomnień czar w 
obiektywie aparatu” 

Monika Kulig X 2021 

 

3.  KKR – konkurs literacki z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia pod tytułem „Mój 
przyjaciel – pluszowy miś” 

Justyna Konieczny XI 2021 

 

4.  Konkurs międzygrupowy metodą projektu na 
wykonanie wspólnej pracy twórczej 
„Kopciuszek”. 

Małgorzata Kasina II 2022 

 

5.  Konkurs recytatorski międzygrupowy 
„Światowy dzień poezji”. Aleksandra Tomasik III 2022 

 

6.  KKR – „Latawce, dmuchawce” - konkurs na 
latawiec dla rodziców i dzieci plastyczno-
konstrukcyjny. 

Małgorzata Kasina IV 2022 

 

 

Lp. Rodzaj wycieczki lub spaceru Miesiąc Kierownik wycieczki 

1.  Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w 
Niepołomicach – spektakle teatralne 

w roku szkolnym Monika Kulig 

2.  Kampus Wielicki - kino w roku szkolnym Kasina Małgorzata  

3.  Puszcza niepołomicka X 2021 Aleksandra Tomasik 

4.  Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupicach IV 2022 Justyna konieczny 

5.  Zaczarowane Wzgórze – Dzień dziecka VI 2022 Justyna Konieczny 

6.  Inne wynikające z potrzeb i możliwości grupy Rok szkolny nauczyciele 


