KALENDARZ IMPREZ i UROCZYSTOŚCI
w Niepublicznym Przedszkolu „Ku Przyszłości” w Partyni
z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku
w roku przedszkolnym 2021/2022

WRZESIEŃ
1. „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”
2. „Dzień chłopaka”
3. „Święto Pieczonego Ziemniaka”- wspólne ognisko dla przedszkolaków, zabawy
konkursy itp.

PAŹDZIERNIK
1. „Pasowanie na Przedszkolaka”- przyjęcie nowych dzieci do grona przedszkolaków.
2. „Dzień Drzewa” - 08.10.2021 r.
3. „Ścieżka sensoryczna- rozwijanie bodźców czuciowych - 22.10.2021 r.

LISTOPAD
1.
2.
3.
4.

„Dzień Pluszowego Misia” - 25.11.2021 r.
Obchody „Święta Niepodległości”
„Słuch”- zabawa z muzyką”- 18.11.2021 r.
„Andrzejki”- zabawy przy muzyce, wróżby, konkursy, poczęstunek.

GRUDZIEŃ
1. Spotkanie ze Świętym Mikołajem
2. „Przy wigilijnym stole” – przedstawienie jasełek przygotowanych przez dzieci
3. „Wspólna wigilia przedszkolaków” – składanie sobie życzeń i wspólny posiłek dzieci
i pań z grupy.

STYCZEŃ
1. „Dzień Babci i Dziadka” – przygotowanie prezentów, nagranie życzeń i piosenki
2. „Dotyk”- tworzenie mas plastycznych- 19.01.2022 r.
3. Konkurs fotograficzny dla dzieci z rodzicami o tematyce „Zima widziana oczami
dziecka”.

LUTY
1. „Węch”- zapachy przyjemne i nieprzyjemne - 10.02.2022 r.
2. „Walentynki”.
3. „W karnawale czas na bale” – zabawa karnawałowa - 24.02.2022 r.

MARZEC
1. „Witamy Wiosnę” – korowód z Marzanną powitanie wiosny, pożegnanie zimy.
2. „Dzień Kobiet”- 08.03.2022 r.
3. „Smak” - festiwal smaków- 15.03.2022 r.

KWIECIEŃ
1. „Dzień czekolady” – 13.04.2022 r.
2. „Dzień Ziemi”- 22.04.2022 r.
3. „Sensoryczna plastyka” - zabawy różnymi technikami plastycznymi - 06.04.2022 r.

MAJ
1.
2.
3.
4.

„Dzień Rodziny”- przygotowanie prezentów, nagranie życzeń i piosenki
Obchody dnia 3 MAJA
„Wzrok”- zabawy wyrabiające spostrzegawczość - 11.05.2022 r.
Wycieczka autokarowa

CZERWIEC
1.
2.
3.
4.

„Dzień Dziecka” - zabawy, konkursy, atrakcje dla dzieci
„Rzadziej spotykane zmysły” - temperatura i równowaga - 08.06.2022 r.
Przedszkolada „Ku Przyszłości” –„ Dzień Rodziny”*
Zakończenie roku przedszkolnego 2021/2022 - pożegnanie starszaków

W CIAGU CAŁEGO ROKU:
1. „Nasze urodziny” – organizacja urodzin dzieci w grupie przedszkolnej.
2. „Spotkanie ze sztuką” – występ zaproszonej grupy teatralnej (raz w roku)*
3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, reprezentującymi ciekawe zawody
(2 razy w roku).
* W miarę możliwości, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.
Opracował zespół w składzie :
1. Iwona Słowik
2. Olga Jasińska- Kapinos
3. Justyna Pakuła
4. Angelina Strawa
5. Maria Jarkiewicz
6. Kinga Zboch
7. Anna Giża
8. Katarzyna Kryczka
9. Joanna Szady
10. Marzena Muniak
11. Agnieszka Kolecka

Dyrektor Przedszkola

12. Ilona Szewc

Maria Napieracz

