HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
Przedszkole Miejskie Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce
rok szkolny 2016/2017

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

MIESIĄC

L.P.

RODZAJ UROCZYSTOŚCI

1.

Dzień Przedszkolaka – konkursy, gry
i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym
z okazji Obchodów Ogólnopolskiego Dnia
Przedszkolaka

2.

„ Dbamy o naszą Ziemię” – udział
przedszkolaków w akcji sprzątania świata

3.

„Nasi mali mężczyźni - Dzień Chłopca”
upominki, wspólne zabawy, słodki poczęstunek

4.

„ Święto drzewa” – sadzenie drzew
w ogrodzie przedszkolnym

5.

„ Choć na początku było mi trudno, już wiem, że
w przedszkolu nigdy nie jest nudno” –
pasowanie na przedszkolaka

6.

„ W zdrowym ciele – zdrowy duch”
– jesienne międzygrupowe rozgrywki sportowe
w ogrodzie przedszkolnym

7.

„ Święto Niepodległości w naszym przedszkolu”
– prezentacja wierszy
i piosenek o tematyce patriotycznej.

8.

„Pluszowy miś moim przyjacielem” – misie, miśki,
misiaczki, w której grupie jest ich najwięcej? międzygrupowy konkurs
w ramach obchodów Dnia Pluszowego Misia

9.

„Gzie się kryją witaminki?” – quiz wiedzy
o zdrowym odżywianiu

10.

„ Witamy miłego gościa - Mikołajki” – spotkanie
z Mikołajem

11.

„Biało wokół nas” – powitanie zimy - kolorowy
dzień w przedszkolu

12.




OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

„Jest taki dzień…” – choinkowo – wigilijne
spotkania z rodzicami; montaż słownomuzyczny w wykonaniu dzieci,
Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych
wykonanych przez dzieci
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STYCZEŃ

„ My się zimy nie boimy, bezpiecznie bawić się
na śniegu potrafimy” – quiz wiedzy o zasadach
bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
połączony ze spotkaniem ze strażakiem

14.

„Kwiatek dla Babci i Dziadka” – uroczyste
spotkanie, montaż słowno-muzyczny, słodki
poczęstunek

15.

„ Mistrz savoir vivre” – zorganizowanie wystawy
prac plastycznych na temat znajomości zasad
dobrego wychowania, przyznanie
poszczególnym grupom odznaki „ Grupa
dobrego wychowania”

16.

Bal karnawałowy – zabawy i pląsy przy muzyce,
prezentacja strojów, konkursy

17.

Walentynki – dzień miłości w przedszkolu,
obdarowywanie się własnoręcznie wykonanymi
przez dzieci serduszkami, okazywanie sobie
sympatii, życzliwości, wspólne zabawy przy
muzyce w grupach

18.

„ Dzieci-dzieciom” – przegląd piosenek
o tematyce prozdrowotnej.

19.

„Święto Dziewczynek – upominki, wspólna
zabawa, słodki poczęstunek

MAJ

KWIECIEŃ

MARZEC

LUTY

13.

„ Powitanie wiosny” – zabawy na placu
przedszkolnym
20.

„Prima aprilis” – dzień psikusów w przedszkolu

21.

„Dzień Ziemi” – wystawa prac plastycznych
o tematyce ekologicznej, przemarsz ulicami
miasta w kolorowym korowodzie

22.

XV Przegląd Dziecięcej Ekologicznej Twórczości
Scenicznej

23.

„ Pocztówka z Europy” - Tydzień Europejski
w Przedszkolu – spotkanie z obcokrajowcami
mieszkającymi w naszym mieście, wspólna
zabawa

24.

„Książka moim przyjacielem” – Dzień Książki
– spotkania z pisarzami, wspólne czytanie
ulubionych bajek i baśni

25.

Symbole Narodowe – Święto Flagi – emisja filmu
dydaktycznego, wystawa prac plastycznych na
temat „Moja Ojczyzna”, wspólne śpiewanie
hymnu państwowego.

26.

Dzień Strażaka – pokazy strażackie na terenie
przedszkola.

27.

„Kochamy naszych rodziców” – montaż słowno
muzyczny, wspólne zabawy przy muzyce
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CZERWIEC

28.

Dzień Dziecka – wycieczki krajoznawcze oraz
inne atrakcje z okazji Dnia Dziecka

29.

Festyn Rodzinny - zabawy integracyjne, wspólne
grillowanie, zawody sportowe, konkursy i quizy
w ogrodzie przedszkolnym

30.

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego –
pożegnanie absolwentów przedszkola,
prezentacje artystyczne dzieci, rozdanie
dyplomów.
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