KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA ROK 2015/2016

Impreza/uroczystość
Termin wrzesień 2015




Edukacja ekologiczna - „Pyszne – białe…..” – zajęcia kulinarne w grupach
Wycieczka „Do wsi Borki”– (starsze grupy)
Wycieczka „Folwark Bródno” – warsztaty tematyczne „Wiejskie życie”- (dzieci
młodsze)
 „Idziemy do filharmonii” – koncert muzyczny
 „Bajka z przesłaniem” – przedstawienie w wykonaniu Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej z Ząbek
 „Misie na placu zabaw” – spotkanie z autorką książek dla dzieci p. Barbarą Ciemską
(dzieci młodsze)
 „Jaś, który nie umiał bawić się w grupie” - spotkanie z autorką książek dla dzieci
p. Barbarą Ciemską (dzieci starsze)
 „Dzień Przedszkolaka” – dzień aktywności przedszkolaka, zabawy w ogrodzie
 „Odwiedź przedszkole z pupilem” – odwiedzenie przedszkola z „małym
przyjacielem”, prezentacja w grupie

Termin: październik 2015



„Bezdomność, czyli o odpowiedzialnym i empatycznym podejściu do zwierząt” –
spotkanie z wolontariuszami
„Podaj łapę” uroczystość z cyklu „Dzieci dzieciom”.



„Pełna miska dla schroniska” – „Światowy dzień zwierząt” - rozpoczęcie zbiórki
karmy dla zwierząt ze schroniska.



„O muzyce i tańcu gorącej Hiszpanii” – koncert muzyczny



,,Moje ulubione zwierzątko” – zachęcenie rodziców do wspólnej twórczości
literackiej ze swoim dzieckiem.
„ Jak dobrać buty i rower dla dziecka” – profilaktyka wad postawy - warsztaty dla
rodziców
„Leśne S.O.S.” – przedstawienie teatralne w wykonaniu: Teatrzyk „Jaś”
„Aktywne czterołapy” : spotkanie z funkcjonariuszem policji i psem policyjnym,
pies terapeuta – zajęcia warsztatowe z dogoterapii.







Wycieczka do kliniki weterynaryjnej
„Zwierzęta odczuwają tak jak ludzie…”: spotkanie z wolontariuszem opiekującym
się zwierzętami w schronisku



„Przedszkolaki nauczycielom” – krótki program artystyczny przygotowany dla
emerytowanych pracowników przedszkola.



„Kamil, który krzywdził zwierzęta” - spotkanie z autorką książek dla dzieci p.
Barbarą Ciemską
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„….jestem odpowiedzialny za swojego Małego Przyjaciela” – wystawa zdjęć w
swoich pupilów

Termin: listopad 2015


Święto Zmarłych – pamiętamy o najbliższych i poległych żołnierzach – wycieczka w
celu zapalenia zniczy.



„Przedszkolaki kochają zwierzęta” –wycieczka do schroniska, zawiezienie zebranej
karmy
„Piękna nasza Polska cała” – koncert muzyczny
Wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego
Wycieczki do „Nadleśnictwa Drewnica” cykl spotkań w różnych porach roku
„Zwierzęta odczuwają tak jak ludzie…”: spotkanie z weterynarzem.












„Gady i płazy” – warsztaty dla dzieci
Uroczyste obchody Światowego Dnia Praw Dziecka połączone ze Świętem
Pluszowego Misia
„Przedszkolaki poznają zwierzęta leśne”- zorganizowanie w salach kącików
tematycznych.
„Dzień Niepodległości” – uroczystość wewnątrz przedszkolna
Rozpoczęcie akcji „Góra Grosza”.
„Kartka świąteczna – podarunek od serca” – wysłanie kartek świątecznych z
życzeniami do hospicjum „Pola Nadziei”

Termin: grudzień 2015r.







„Pasowanie na Przedszkolaka” – uroczystość wewnątrz przedszkolna z udziałem
rodziców . (dzieci 3- letnie).
„Pasowanie na Przedszkolaka” – uroczystość wewnątrz przedszkolna z udziałem
rodziców . (dzieci 4- letnie).
„O wesołej i tanecznej muzyce z Nowego Orleanu” – koncert muzyczny
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – zbiórka darów dla dzieci ze świetlicy
środowiskowej „Schowek” w Ząbkach.
„ Wspólne kolędowanie” – koncert wigilijny dla całej społeczności przedszkolnej
„Wigilia” – spotkania opłatkowe w grupach.

Termin: styczeń 2016r.







Bal karnawałowy
„Przyjaciel lasu” - otrzymanie legitymacji ,,Mały strażnik przyrody”
„O muzyce popularnej, czyli jak się bawić” – koncert muzyczny
„Pomagajmy zwierzętom przetrwać zimę” –spotkanie z leśniczym.
,,Jarzębinka” uroczystość z cyklu „Dzieci dzieciom”
„Dzień Babci i Dziadka”- program artystyczny w wykonaniu dzieci.

Termin: luty 2016r.





„Foka w obiektywie” – stworzenie galerii zdjęć.
Realizacja programu antynikotynowego ,,Czyste powietrze wokół nas”
„Baj i bajkoludki” - przedstawienie teatralne w wykonaniu: Teatrzyk „Jaś”
„Znane arie operowe i pieśni” – koncert muzyczny
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„Słodkie czy słone ?”- doświadczenia z wodą i solą

Termin: marzec 2016r.







Wycieczka poznawcza – ,,Wyspy Leonarda – Akademia dzieci ciekawych świata”
„ Zielono mi”- zajęcia kulinarne w grupach połączone z konkursem na ciekawą,
zdrową potrawę w kolorze zielonym.
„ Płazy duże i małe”- prace plastyczno konstrukcyjne w grupach
„O tańcach towarzyskich” – koncert muzyczny
,,Bocian i jego sąsiedzi” – wykonanie prac plastycznych rodziców i dzieci
,,Bocian zwiastunem wiosny” – uroczystość z cyklu ,,Dzieci – dzieciom” połączona z
wystawą prac plastycznych ,,Bocian i jego sąsiedzi”.

Termin: kwiecień 2016r.









,,Przedszkolaki kochają zwierzaki” – konkurs recytatorski na podstawie utworów
polskich poetów Tuwima i Brzechwy.
Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
„Czy nasze ciało może mówić ?” – koncert muzyczny
„Światowy Dzień Ziemi” – marsz ekologiczny.
Zajęcia otwarte dla rodziców w każdej grupie.
„Afrykańskie ozdoby”- wykonanie oryginalnych naszyjników, korali itp.
„Zielona karuzela” - - przedstawienie teatralne w wykonaniu: Teatrzyk „Jaś”
,, Afrykański dzień w przedszkolu” - z cyklu ,,Dzieci – dzieciom”

Termin: maj 2016r.




Piknik rodzinny pt. „Przedszkolaki kochają zwierzaki”
„Tajemnicza dusza skrzypiec” – koncert muzyczny
Święto Niezapominajki – wspólne zabawy wszystkich grup.



„ Co każdy przedszkolak wiedzieć powinien” –spotkanie ze Strażą Pożarną

Termin: czerwiec 2016r.








„Paszport na safari” - wykonanie paszportów.
„Już niedługo wakacje …” – koncert muzyczny
Teatrzyk interaktywny „ ” – teatrzyk Jaś
Wycieczka do ogrodu Zoologicznego.
Wycieczka całodniowa z okazji Dnia Dziecka „Młyn Gąsiorowo”
Zielone Przedszkole – wycieczka
Uroczyste zakończenie roku.

Przedsięwzięcia i akcje prowadzone okazjonalnie/ cyklicznie
wrzesień/czerwiec






,,Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” - zwierzęta bohaterami naszych ulubionych
bajek: kontynuowanie akcji czytania książek przez rodziców w grupach,
organizowanie kącików literackich w salach.
Wyjścia do biblioteki, udział w zajęciach
Spotkania ze szkołą
Wycieczki do Urzędu Miasta
„Zwierzęta chronione w Polsce”- gromadzenie materiałów przeznaczonych do
założenie Przedszkolnej Czerwonej Księgi na wzór ,,Polskiej Czerwonej Księgi
Zwierząt”.
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Udział w zajęciach i spotkaniach organizowanych w Miejski Ośrodku Kultury w
Ząbkach
Wycieczki do „Nadleśnictwa Drewnica” cykl spotkań w różnych porach roku
Udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje.
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