
KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

MIESIĄC WYDARZENIA ODPOWIEDZIALNI 

 

 

WRZESIEŃ 

1. Po wakacjach moi mili znów będziemy się bawili – uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2022/ 2023, zabawy integrujące. 

2. Od najmłodszego aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka  

– Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

3. Pan policjant przyszedł do nas o przepisach nam opowie. Jak przechodzić przez 

ulicę zaraz każdy z was się dowie – spotkanie z policjantem. 

 

 

wychowawcy grup 

 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Im dalej w las, tym więcej drzew – Dzień Drzewa, wycieczka do lasu. 

2. Mniam, mniam, mniam warzywa i owoce ze smakiem zjadam sam – Światowy 

Dzień Warzyw i Owoców. 

3. Gdy jesieni czas nastaje, to przedszkolak szykuje się na pasowanie – uroczyste 

pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka. 
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LISTOPAD 

1. My dzieci – mamy swoje prawa – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. 

2. Dziś w przedszkolu gwar i wrzawa, z misiem będzie super zabawa – Światowy 

Dzień Pluszowego Misia. 

3. Czary mary, co za cuda. Co wywróżysz, to się uda – andrzejkowe zabawy. 
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GRUDZIEŃ 1. Co to za Święty, który grzecznym dzieciom przynosi prezenty? - Mikołajki. 

2. Świąteczny czas do śpiewania kolęd zaprasza nas – Jasełka. 
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STYCZEŃ 1. Cała nasza gromadka kocha babcię i dziadka – Dzień Babci i Dziadka. 

2. W karnawale czas na bale – bal karnawałowy. 
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LUTY 1. Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek… - Tłusty czwartek. 

2. Każdy serce dziś rysuje, zaraz je komuś podaruje – Walentynki. 
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MARZEC 

1. Śpieszą chłopcy i panowie z uśmiechem do wszystkich kobiet – Święto Małych  

i Dużych Dam. 

2. Zima kończy panowanie teraz wiosny czas nastanie – I Dzień Wiosny. 
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KWIECIEŃ 

1. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa… - spotkanie w bibliotece z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. 

2. Szukamy jajka, a w każdym z nich ukryta jest niespodzianka – Wielkanoc. 

3. Ochrona środowiska Przedszkolakom bliska – Światowy Dzień Ziemi. 
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MAJ 

1. Zostać strażakiem, to marzenie każdego małego chłopaka. Już maj zapraszamy 

na Dzień Strażaka – spotkanie ze strażakami. 

2. Dzisiaj powiem Wam, że Cudownych rodziców mam – Dzień Rodziny. 

3. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo – Światowy Dzień Pszczół. 
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CZERWIEC 

1. Niechaj słonko ładnie świeci, bo dziś święto wszystkich dzieci – Dzień Dziecka. 

2. Letni poranek i zieleni blask do wędrówek zachęca nas – całodniowa wycieczka. 

3. Gdy koniec czerwca zbliża się każdy Przedszkolak wakacji już chce – uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2022/ 2023.  
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Inne imprezy organizowane w oddziałach przedszkolnych z udziałem dzieci: 

 Urodziny przedszkolaków. 

 Wycieczki i spacery związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej, organizowane wg planu pracy (park, las, sad, ogród, sklep, 

pole, gospodarstwo rolne, łąka, itp.). 

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

 Konkursy organizowane przez różnorodne instytucje. 

 Spektakle teatralne i projekcje kinowe poza przedszkolem.  

 Projekty edukacyjne według propozycji. 

               

               Opracował zespół n-li w składzie: 
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