
 

Harmonogram uroczystości okolicznościowych 
i różnorodnych przedsięwzięć tematycznych 

organizowanych przez Przedszkole Nr 35 "Pod Żaglami" 
w roku szkolnym 2022/2023 

Lp. Uroczystość Termin 

1. 

„Do przedszkola nadszedł czas” – powitanie 
przedszkolaków w poszczególnych grupach – 
zabawy integracyjne. 

IX 

2. 

„Dzień Kropki” – zorganizowanie we 
wszystkich grupach święta kreatywności, 
odwagi i zabawy według pomysłów 
nauczycieli. 

IX 

3. 

„Dzień Przedszkolaka”– zorganizowanie zabaw 
w każdej grupie wg pomysłów nauczycieli - 
medale okolicznościowe i słodki poczęstunek 
dla dzieci . 

IX 

4. 

„Dzień chłopaka” – zorganizowanie w miłej 
atmosferze wspólnej zabawy, słodkiego 
poczęstunku i upominków dla naszych 
chłopców. 

IX 

5. Spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży 
Miejskiej oraz ratownikiem Medycznym. 

IX 

6. 
„Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa” – 
udział dzieci z grupy IV „Piraci”  
w konkurencjach sportowych.  

IX 

7. 

„Dni warzyw i owoców"- wykonywanie 
surówek, sałatek, soków, pieczenie ciast. 
Zorganizowanie w poszczególnych grupach 
„Kolorowych dni” – ubiór dziecka w danym 
kolorze. 

IX 

8. 

„Święto kasztana” – udział dzieci z grupy IV 
„Piraci” w urodzinach zaprzyjaźnionego 
Przedszkola Nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni - 
przygotowanie upominku i pięknych życzeń. 

IX 

9. 

„Dni warzyw i owoców"- wykonywanie 
surówek, sałatek, soków, pieczenie ciast. 
Zorganizowanie w poszczególnych grupach  

X 
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 „Kolorowych dni” – ubiór dziecka w danym 
kolorze. 

 

10. 

„Nasza Pani jest kochana" – przygotowanie 
laurek w wymiarze XXL dla wszystkich 
pracowników przedszkola, słodki poczęstunek 
dla pracowników ufundowany przez Radę 
Rodziców oraz torty dla dzieci. 

X 

11. 

„Dzień chleba” - zorganizowanie zajęć  
w trakcie, których dzieci dowiedziały się w jaki 
sposób powstaje chleb. Zaznajomiły się 
z etapami produkcji pieczywa, uświadomiły 
sobie, że chleb jest wynikiem ciężkiej pracy 
wielu ludzi. Wspólne upieczenie chleba 

X 

12. 

„Dzień dyni” - niektórzy obchodzą Halloween, 
a my bawimy się z dziećmi podczas 
zorganizowanego w przedszkolu Święta Dyni. 

X 

13. 

"Podarunek dla Ciapkowa" – pomoc dzieci 
wraz z Rodzicami i personelem przedszkola w 
zbiórce pożywienia dla bezdomnych zwierząt 
(kosz wystawiony przed wejściem do 
przedszkola) zorganizowanym przez Fundację 
Pozytywne Pomorze. 

X 

14. 

„Pasowanie na przedszkolaka” - gr. I 
„DELFINKI” - fotorelacja na stronie przedszkola 
– słodkie upominki ufundowane przez Radę 
Rodziców. 

XI 

15. 

Międzynarodowy Dzień Praw dziecka – 
prezentacje dla dzieci i rodziców, czytanie 
fragmentów książki „Król Maciuś I” 
w starszych grupach. 

XI 

16. 

„ Święto Pluszowego Misia” – różnorodne 
zabawy z misiami, tworzenie wspólnie  
z dziećmi w grupach wierszy o misiach, 
wykonanie portretów metodą collage  
– prezentacja prac na stronie przedszkola. 

XI 

17. 

„Święto Niepodległości”- cykl zajęć w grupach 
starszych pt.: „Kto Ty jesteś - Polak mały”- 
przesłanie przez dzieci życzeń Prezydentowi 
Miasta Gdyni. 

XI 
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18. Dzień Niepodległości-poranek patriotyczny  
w przedszkolu. 

XI 

19. Rodzinne piernikowanie na rzecz Gdyńskiego 
Hospicjum „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. 

XI 

20. Kiermasz książek dla dzieci i dorosłych. XI 

21. 

"Mikołajkowe niespodzianki"  
– zorganizowanie przez nauczycieli zabaw dla 
dzieci ubranych na czerwony kolor. 

XII 

22. 
„Jasełka” – przygotowanie upominku 
świątecznego dla przedszkolaków  
w wykonaniu personelu przedszkola. 

XII 

23. Wigilijny obiad dla dzieci w poszczególnych 
grupach. 

 

XII 

24. 
„Dzień Babci i Dziadka” – uroczystość 
zorganizowana w Kinoteatrze Grom na 
Oksywiu. 

I 

25. Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci  
w każdej grupie. 

I 

26. 

Wspomnienia absolwentów przedszkola – 
nagranie filmiku lub przesłanie listu do 
przedszkola ( zamiast corocznego Balu 
absolwenta). 

I 

27. 

„Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty 
czwartek - pieczenie faworków przez dzieci w 
poszczególnych grupach – degustacja podczas 
podwieczorku. 

II 

28. 

„Urodziny Gdyni” – zorganizowanie tygodnia 
morskiego, bal morski – w poszczególnych 
grupach. 
Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego 
konkursu fotograficznego „Pod Żaglami”- 
fotorelacja. 

II 

29. 
„Pierwszy dzień wiosny” – uroczyste 
przywitanie nowej pory roku przez dzieci  
w poszczególnych grupach. 

III 
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30. Kiermasz Wielkanocny IV 

31. 
„Święta Wielkanocne” - świąteczne śniadanie  
i szukanie w ogrodzie niespodzianki od 
zajączka. 

IV 

32. 
„Światowy Dzień Ziemi” - sprzątanie ogrodu 
przedszkolnego, sadzenie kwiatów, krzewów  
z podziałem na grupy. 

IV 

33. 

„Olimpiada matematyczna”- zorganizowanie 
zabaw i zadań z zaprzyjaźnionym 
Przedszkolem nr 11 „Pod Kasztanami”  
w Gdyni. 

V 

34. „Dzień Rodziny” – wspólne zabawy z rodzicami 
i rodzeństwem.  

V 

35. 

„Dzień Dziecka” – zorganizowanie zabaw 
grupowych z odkrywaniem schowanych 
niespodzianek , z wykorzystaniem kodowania 
– degustacja lodów. 

VI 

36. „Alpaki Bojano” – zorganizowanie wycieczki  
z okazji obchodów Dnia Dziecka. 

VI 

37. Uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących  
do szkoły. 

VI 

 


