
ROCZNY PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH W 2019/2020 ROKU 
 
 

DATA 

 
GODZINA RODZAJ  

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI 

UDZIAŁ UWAGI 

01.09 (niedziela)  ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ  flaga – P.Ziemian 

13.09 (wtorek) 17.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI rodzice, nauczyciele - krzesła 

- wieszaki 

17.09 (wtorek) 9.00 OBCHODY ROCZNICY WYWOZU WIĘŹNIÓW Z OBOZU PRACY W 

GRENZDORF 

delegacja - wiązanka 

- znicze 

13.09 (wtorek)  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JAZDY  

W KASKU 

wszystkie grupy - scenariusz 

- kaski, ochraniacze 

- policjant 

- nagłośnienie 

- zakładka Cemex i PPZ 

20.09 (piątek)  OBCHODY DNIA PRZEDSZKOLAKA 

(w grupach) 

 

wszystkie grupy - scenariusze grup 

- zabawy z udziałem klowna 

- gazetka z życzeniami 

23.09 (poniedziałek)  PIERWSZY DZIEŃ JESIENI 

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA – OGNISKO 

 

wszystkie grupy - scenariusze grup 

- organizacja ogniska 

(drewno/rodzice) – J.Kotwa 

26.09 (czwartek)  TEATRZYK:  

„Być dorosłą bardzo chciała i na miotle odleciała”, Teatr MASKA z Krakowa 

wszystkie grupy BRD 

27.09 (piątek) ok. 11.00 PRÓBNY ALARM PPOŻ wszystkie grupy  

30.09 (poniedziałek)  KONCERT: 

„,Magiczne dźwięki wiolonczeli”, wiolonczela, AMADEUS P.Sadowski 

wszystkie grupy  strój galowy 

wrzesień  PROJEKT ,,BOCIAN”: 

KLE, KLE – WITAM CIĘ! 

Sówki - przygotowanie postaci 

bociana 

- zdjęcia  

- zakładka Bocian 

 

wrzesień  PROJEKT  ,,PATRON”: 

MOJA GRUPA 

wszystkie grupy - nauka hymnu przedszkola 

- poznanie logo przedszkola 

- nazwy grup przedszkolnych 

- kącik patrona 

 



01.10 (wtorek) 17.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI 

(pomoc psychologiczno-pedagogiczna) 

 

rodzice, nauczyciele - krzesła 

- wieszaki 

04.10 (piątek) 9.30 KONCERT: 

„Och Negro” – balet, taniec, MUSICUS E.Bednarska 

 

wszystkie grupy  strój galowy 

14.10 (poniedziałek) 9.30 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ wszystkie grupy - strój galowy 

- Sówki dekoracja, 

scenariusz, prowadzenie, 

upominki 

- krzesła 

- wieszak 

- nagłośnienie 

- flaga – P.Ziemian 

 

15. 10 (wtorek)  ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK 

(w grupach) 

 

wszystkie grupy - scenariusze grup 

- zdjęcia  

- zakładka PPZ 

14 - 31.10 

(poniedziałek-czwartek) 

 ZBIÓRKA CHARYTATYWNA  

„Nie jest kolorowo” 

 

wszystkie grupy - informacja 

- kosz z podpisem 

- sprawozdanie 

 

21 - 25.10 

(poniedziałek-piątek) 

 ZBIÓRKA CHARYTATYWNA 

Akcja „Kundelek” 

wszystkie grupy - informacja 

- kosz z podpisem 

- sprawozdanie 

 

23.10 (środa) 10.30 WYJAZD DO TEATRU: 

,,Piotruś Pan”, Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, Gdańsk Multikino 

 

wszystkie grupy autokary 

25.10 (piątek)  ,,NOSZĘ ODBLASKI, DOSTAJĘ OKLASKI” - rozstrzygnięcie konkursu 

gminnego 

 

wszystkie grupy - regulamin, sprawozdanie 

- nagrody 

- dyplomy, podziękowania 

- wystawa prac 

- zdjęcia 

- zakładka Cemex i PPZ 

 

29.10 (wtorek)                 13.00 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

+ 

PROJEKT ,,PATRON”: 

WITAJCIE W NASZEJ BAJCE 

razem wszystkie dzieci 

pasowane na 

przedszkolaka, rodzice 

- Żabki dekoracja, scenariusz  

- wieszaki 

- krzesła 

- nagłośnienie 

- dyplomy, przypinki  

 

październik  PROJEKT ,,BOCIAN”: 

JESIEŃ W PRZEDSZKOLU 

 

Biedronki - drzewko jesienne 

- zdjęcia 

- zakładka Bocian 



październik  Sesja zdjęciowa  

 

 sesja zdjęciowa – JESIEŃ 

05.10 (wtorek)  ŚWIATOWY DZIEN POSTACI Z BAJEK 

(w grupach) 

 

wszystkie grupy - stroje postaci z bajek 

- scenariusze grup 

08.11 (piątek) 9.30 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI wszystkie grupy - Sówki dekoracja, 

scenariusz, prowadzenie 

- strój galowy 

- krzesła 

- nagłośnienie  

- flaga – P.Ziemian 

 

08.11 (piątek)  ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA – Akcja „Śniadanie daje 

moc!” 

 

wszystkie grupy - scenariusz 

- zdjęcia 

- zakładka PPZ 

 

14 .11 (czwartek) 9.30 WYCIECZKA:  

„Uliczne sygnały”, HEVELIANUM + PORD 

 

Sówki, Biedronki - autokary 

- zakładka Cemex 

15.11 (piątek) 9.30 WYCIECZKA: 

„Uliczne sygnały”, HEVELIANUM  

 

Tygryski, Żabki - autokary 

- zakładka Cemex 

20.11 (środa) 9.30 ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA 

 

wszystkie grupy - scenariusze zajęć grup 

- zdjęcia 

- zakładka PPZ 

21.11 (czwartek) 9.00 TEATRZYK: 

,,Przez bajki w świat”, Teatr ART – METANOIA z Krakowa 

 

wszystkie grupy  wiersze J.Brzechwy 

22.11 (piątek)  WARSZTATY BĘBNIARSKIE 8.30 Sówki 

9.20 Żabki 

10.10 Biedronki 

11.00 Tygryski 

zdjęcia 

25.11 (poniedziałek)  ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

(w grupach) 

 

wszystkie grupy - misie 

- scenariusze grup 

26.11 (wtorek)  ZEBRANIE Z RODZICAMI 

(obserwacje wstępne) 

 

- rodzice 

- nauczyciele 

- krzesła 

- wieszaki 

29.11 (piątek) 9.30 

 

10.00 

ANDRZEJKI Żabki i Tygryski 

 

Biedronki i Sówki 

- Tygryski – dekoracja i 

scenariusz dz. młodsze 

- Biedronki – scenariusz dz. 

Starsze 

listopad  PROJEKT  ,,BOCIAN”: 

JESIEŃ W PRZEDSZKOLU 

Biedronki - zdjęcia 

- zakładka Bocian 



 

listopad  PROJEKT ,,PATRON”: 

Konkurs - „Portret Jana Brzechwy” 

 Biedronki i Sówki - regulamin, sprawozdanie 

- wystawa prac 

- dyplomy i nagrody 

 

listopad  Międzyprzedszkolny konkurs o lesie wszystkie grupy  - regulamin, sprawozdanie 

- wystawa prac 

- dyplomy i nagrody 

 

listopad  Sesja zdjęciowa wszystkie grupy kalendarz 

 

 

 04.12 (środa) 

 

 05.12 (czwartek) 

15.00 

 

15.00 

WARSZTATY Z RODZICAMI Żabki  i Biedronki 

 

Tygryski i Sówki 

 

 

scenariusze grup z listami 

obecności 

06.12 (piątek)  MIKOŁAJKI (w grupach) 

+  

CHOINKA 

BOŻE NARODZENIE Z JANEM BRZECHWĄ 

wszystkie grupy  - buty z niespodzianką 

- choinka 

09.12  – 13.12 

(poniedziałek – piątek) 

 KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

Pomoc Hospicjum Pomorze Dzieciom 

wszystkie grupy - stoły 

- losy 

11.12 (środa) 

 

 

12.12 (czwartek) 

14.00 

15.00 

 

14.00 

15.00 

JASEŁKA i WIGILIA 

 

 

JASEŁKA i WIGILIA 

Biedronki 

Żabki 

 

Sówki 

Tygryski 

- dekoracja Biedronki 

- scenariusze grup 

- krzesła 

- nagłośnienie 

- Mikołaj 

- życzenia na gazetkę 

13.12 (piątek) 9.00 TEATRZYK: 

,,Dziadek do orzechów”, Teatr DUET z Krakowa 

 

wszystkie grupy  

16.12 (poniedziałek) 9.10 KONCERT: 

„Baju, baj Święty Mikołaj” – flet, wiolonczela, śpiew 

 

wszystkie grupy strój galowy 

 17.12 (wtorek)  GWIZDUCHY Sówki - upominki świąteczne  

- kartki z życzeniami 

 

grudzień  PROJEKT ,,BOCIAN”: 

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA 

Tygryski - ozdoba choinkowa 

- zdjęcia 

- zakładka Bocian 

 

 07.01 (wtorek) 14.00 DZIEŃ BABCI I DZIADKA Biedronki  - dekoracja Tygryski 



 

 

 09.01 (środa) 

15.00 

 

14.00 

15.00 

 

 

Żabki 

 

Tygryski  

Sówki 

- scenariusze grup 

- nagłośnienie 

- krzesła 

- wieszaki 

 

 08.01 (środa) 10.10 TWYJAZD DO TEATRU:  

„Najpiękniejsze baśnie dalekiego wschodu”, Teatr Współczesny z Krakowa, 

Gdańsk Multikino 

 

 wszystkie grupy autokary 

30.01 (czwartek)  

 

AKCJA CHARYTATYWNA  i koncert -,,Aniołkowe granie”  

 

wszystkie grupy 

 

- strój galowy 

- prezenty, życzenia 

- krzesła 

- nagłośnienie 

 

31.01 (piątek) 9.10 KONCERT: 

„Karnawał na królewskim dworze” – obój, klarnet, fagot, PRO MUSICA, 

K.Mordal 

 

wszystkie grupy  strój galowy 

styczeń  PROJEKT ,,BOCIAN”: 

ŁĄCZY NAS MUZYKA 

 

 - nagranie wykonania 

piosenki 

- zdjęcia 

- zakładka Bocian 

 

styczeń  PROJEKT „PATRON”: 

 Konkurs - „Moja ulubiona postać z twórczości Jana Brzechwy” 

Żabki, Tygryski - regulamin, sprawozdanie 

- wystawa prac 

- dyplomy, nagrody 

 

2-10 styczeń  ZBIÓRKA CHARYTATYWNA – „Aniołkowe granie”  - ogłoszenie 

- kosz 

 

 

04.02 (wtorek) 17.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI 

(podsumowanie półrocza) 

 

wszystkie grupy - krzesła 

- wieszak 

11.02 (wtorek) 9.30 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU wszystkie grupy - zdjęcia 

- sprawozdanie 

- zakładka PPZ 

11.02 (wtorek) 

 

 

do uzgodnienia z 

Caritasem 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH -KONCERT DZIECIĘCYCH SERC 

 

+ 

PROJEKT ,,PATRON”: 

ZIMOWY KONCERT piosenek do wierszy Jana Brzechwy 

wszystkie grupy - strój galowy 

- dekoracja i  scenariusz 

Tygryski 

- krzesła 

- wieszaki 

- nagłośnienie 

- piosenki związane z 

twórczością J. Brzechwy 



- zakładka PPZ 

12. 02 (środa)  WYJAZD DO TEATRU:  

„Przyjaciele z Bullerbyn”, Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, Gdańsk 

Multikino 

wszystkie grupy  Autokary 

13.02 (czwartek)  BAL KARNAWAŁOWY 

 

 

 

wszystkie grupy - stroje tematyczne 

- sprawozdanie 

- fotograf 

20.02 (czwartek)  TŁUSTY CZWARTEK 

 

wszystkie grupy pączki 

21.02 (piątek) 9.10 KONCERT: 

„Przygody myszki Tralaliszki” – musical, PRO MUSICA, K.Mordal 

 

wszystkie grupy  strój galowy 

luty  PROJEKT ,,BOCIAN”: 

ŁĄCZY NAS MUZYKA 

 

 

 

wszystkie grupy - nagranie wykonania 

piosenki 

- zdjęcia 

- zakładka Bocian 

01.03 (niedziela)  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  flaga – P.Ziemian 

09.03 (poniedziałek)  DZIEŃ MAŁEJ KOBIETY 

(w grupach) 

wszystkie grupy - życzenia na gazetkę 

- scenariusze grup 

10.03 (środa)  DZIEŃ MAŁEGO MĘŻCZYZNY 

(w grupach) 

wszystkie grupy - życzenia na gazetkę 

- scenariusze grup 

 

20.03 (piątek) 9.30 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

(ognisko) 

wszystkie grupy  - organizacja ogniska 

(drewno/ rodzice) – J.Kotwa 

- scenariusze grup 

- strój zielony 

 

22.03 (piątek)  ŚWIATOWY DZIEŃ WODY wszystkie grupy  - scenariusze grup 

- strój niebieski 

 

27.03 (piątek) 9.10 KONCERT: 

„Znak orła – legendy polskie” – akordeon, skrzypce, gong – PRO MUSICA, 

K. Mordal 

wszystkie grupy – 

obowiązuje strój galowy 
strój galowy 

31.03 (wtorek)  WYJAZD DO TETARU: 

„Królowa Śniegu” – Teatr Współczesny z Krakowa, Gdańsk Multikino 

wszystkie grupy  autokary 

31.03 (wtorek) 15.00 WARSZTATY Z RODZICAMI Tygryski i Sówki scenariusze grup z listą 

obecności 

marzec  PROJEKT ,,BOCIAN”: 

WIOSNA W PRZEDSZKOLU 

 

Żabki - wiosenne drzewko 

- zdjęcia 

- zakładka Bocian 

 

marzec  PROJEKT ,,PATRON”: wszystkie grupy - regulamin, sprawozdanie 



JAN BRZECHWA W SŁOWIE I OBRAZIE - gminny konkurs recytatorski i 

plastyczny 

 

- zaproszenia, dyplomy, 

podziękowania 

- nagrody 

 

01.04 (środa) 10.10  WYJAZD DO TEATRU: 

„Cudowna lampa Alladyna” – Teatr Muzyczny FORTE z Wrocławia, Gdańsk 

Dom Technika NOT 

 

wszystkie grupy autokary 

01.04 (środa) 

 

15.00 WARSZTATY Z RODZICAMI Żabki i Sówki scenariusze grup z listą 

obecności 

 

07.04 (wtorek) 15.00 WARSZTATY Z DZIADKAMI  

O ZDROWIU 

 

wszystkie grupy - scenariusze grup 

- zdjęcia  

- zakładka PPZ 

08.04 (środa)  ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

(w grupach) 

 

wszystkie grupy  

08.04 (środa)  KOGUCIK Sówki Sówki – upominki 

17.04 (piątek) 9.00 KONCERT: 

„Magiczne instrumenty andyjskie” – samponias quena, charango – 

MUSICUS E.Bednarska 

 

wszystkie grupy  strój galowy 

22.04 (środa) 9.30 ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 

Akcja ,,Siejemy słońce” 

Akcja ,,Listy do Ziemi” 

 

wszystkie grupy 

 

- dekoracja, scenariusz i 

organizacja 

- leśnik 

23.04 (czwartek)  ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI  

+ 

cały tydzień czytanie przez rodziców 

w grupach 

+ 

PROJEKT ,,PATRON”: 

KSIĄŻKI PANA JANA 

 

wszystkie grupy  

  

- scenariusz 

- dekoracja 

- dyplomy 

28.04 (wtorek) 17.00 ZEBRANIE Z RODZICAMI 

(gotowość szkolna) 

 

wszystkie grupy - krzesła 

- wieszaki 

  

30.04 (czwartek)  ŚWIĘTO FLAGI 

(w grupach) 

wszystkie grupy - strój biało-czerwony 

- flaga – P.Ziemian 

- scenariusze grup 

 

kwiecień  PROJEKT ,,BOCIAN”: 

ŁACZY NAS ZABAWA 

 - nauka ulubionej zabawy 

naszych kolegów 

- zdjęcia 



- zakładka Bocian 

kwiecień     

1-3 maja  Święta Majowe  flaga – P.Ziemian 

 

          

 DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

 

 

Biedronki i Sówki  - scenariusz 

- zakładka PPZ 

13.05 (poniedziałek) 10.30 WYJAZD DO TEATRU: 

„Doktor i jego zwierzęta” – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, Gdańsk 

Multikino 

 

wszystkie grupy autokary 

 20.05 (wtorek) 

 

  

21.05 (środa) 

 

14.00 

15.00 

 

14.00 

15.00 

DZIEŃ MAMY I TATY Sówki 

Tygryski 

 

Biedronki 

Żabki 

- strój galowy 

- dekoracja Biedronki 

- scenariusze grup  

- krzesła 

- nagłośnienie 

 

22.05 (piątek) 9.10 KONCERT: 

„Koncert wakacyjny” – PRO MUSICA, K.Mordal 

 

wszystkie grupy  strój galowy 

 

01-05.06 

         

 

 

 

OBCHODY DNIA DZIECKA: 

 

wszystkie grupy  

10.00 PIKNIK, DZIEŃ SPORTU   - zakładka PPZ 

9.30 DZIEŃ PATRONA 

+ 

PROJEKT PATRON: 

W PREZENCIE DLA PATRONA – quiz 

 

 - scenariusz 

14.00 TEATR RODZICA – XII edycja  - scenariusz 

- dyplomy 

 WYCIECZKA 

 

 autokary 

10.00 PIKNIK CZYTELNICZY 

+ 

PROJEKT PATRON: 

W ŚWIECIE WIERSZY J. BRZECHWY 

 

 - scenariusz 

- zaproszenia, dyplomy 

17.06 (środa)  15.00 POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA 

+ 

PROJEKT PATRON: 

Sówki - strój galowy 

- dekoracja, scenariusz Sówki 

- krzesła 



- nagłośnienie 

 

19.06 (piątek)  KONCERT: 

„Świat gitary” – gitara - AMADEUS P.Sadowski 

 

wszystkie grupy  strój galowy 

26.06 (piątek) 9.30 BEZPIECZNE WAKACJE 

 

wszystkie grupy - scenariusz, sprawozdanie 

- zdjęcia 

- zakładka PPZ 

 

26.06 (piątek)                 9.30 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU  wszystkie grupy - dekoracja Biedronki 

- strój galowy 

czerwiec  PROJEKT ,,BOCIAN”: 

KLE, KLE ŻEGNAM CIĘ! 

wszystkie grupy - zakończenie projektu 

- zdjęcia 

- zakładka Bocian 

- sprawozdanie 

 

 

 

 

ostatni tydzień sierpnia  DNI  ADAPTACYJNE dzieci nowo przyjęte i ich 

opiekunowie 

- scenariusze 

- harmonogram 

- ankiety 

- zdjęcia 

- zakładka PPZ 

 
 
Cyklicznie jeden raz w miesiącu odbywają się: 

 

- koncerty muzyczne (zgodnie z harmonogramem)  

- przedstawienia teatralne (zgodnie z wykazem)  

- wyjścia do Gminnej Biblioteki Publicznej (gr. II, III, IV - zgodnie z planem współpracy)  

- wyjścia do Caritasu w ramach realizacji programu   

- wycieczki wyjazdowe (krajoznawcze, do kina, do teatru itp.- zgodnie z harmonogramem)  

 


