Harmonogram uroczystości okolicznościowych
i różnorodnych przedsięwzięć tematycznych
organizowanych przez Przedszkole Nr 35 "Pod Żaglami"
w roku szkolnym 2020/2021
Lp.

Uroczystość

Termin

1.

"Do przedszkola nadszedł czas" - powitanie przedszkolaków
w poszczególnych grupach – zabawy integrujące

IX

2.

"Dni warzyw i owoców"- wykonywanie surówek, sałatek,
soków, pieczenie ciast- Kolorowe dni – ubiór dziecka w
danym kolorze

3.

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

X

4.

"Nasza pani jest kochana" – przygotowanie drzewka
szczęścia dla wszystkich pracowników przedszkola, słodki
poczęstunek dla pracowników ufundowany przez Radę
Rodziców oraz torty dla dzieci.

X

5.

„Święto kasztana” – 74 urodziny zaprzyjaźnionego
Przedszkola Nr 11 „Pod Kasztanami”- przygotowanie życzeń
w formie wspólnej pracy plastycznej, wykonanej przez dzieci
z Gr IV, V – nagranie życzeń urodzinowych

X

6.

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

X

7.

Udział dzieci w IV konkursie „Gdyńskie wierszowanie”
Gdynia – miasto moich marzeń” – układanie wierszy przez
dzieci i rodziców oraz wykonanie do niego ilustracji. Gr.III,
IV,V.

X

8.

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

XI

9.

„ 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

IX-X

Lp.
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Termin

10.

"Podarunek dla Ciapkowa" - udział dzieci wraz z Rodzicami
i personelem przedszkola w zbiórce pożywienia dla
bezdomnych zwierząt (kosz wystawiony przed wejściem do
przedszkola)

XI

11.

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

XI

12.

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

XII

13.

Jasełka w wykonaniu dzieci w grupach starszych,
w młodszych opowiadanie bajki w scenerii świątecznej

XII

14.

Wigilijny obiad dla dzieci w poszczególnych grupach

XII

15.

Dzień Babci i Dziadka – nagranie filmu z życzeniami od dzieci
z poszczególnych grup

I

16.

Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci w każdej grupie

I

17.

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

I

18.

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

II

19.

Zorganizowanie konkursu fotograficznego dla rodziców pt.
”Gdynia, morze i moja rodzina” – prezentowanie zdjęć na
stronie przedszkola – głosowanie i wybór zwycięzców online

II

20.

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

II

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

III

22.

„Święta Wielkanocne” - świąteczne śniadanie i szukanie
w ogrodzie niespodzianki od zajączka. – film niespodzianka

III

23.

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

V
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24.

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

VI

25.

„Dzień Rodziny” – wspólne zabawy z rodzicami i
rodzeństwem prezentacje filmików nagranych i przesłanych
przez rodziców

26.

Uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

VI

