
   KALENDARZ  UROCZYSTOŚCI
 W  ZESPOLE  PRZEDSZKOLI  SPECJALNYCH

DLA  DZIECI  PRZEWLEKLE  CHORYCH
W RABCE  -  ZDROJU

      W  ROKU  SZKOLNYM  2018/ 2019

L.P. UROCZYSTOŚĆ MIESIĄC

1. Inauguracja nowego roku szkolnego w przedszkolu- po wakacjach moi mili  
znów będziemy się bawili – zabawy integrujące.

wrzesień

2. Ogólnopolski  Dzień Przedszkolaka –  I dziewczynki i chłopaki to dziś dumne 
przedszkolaki.

wrzesień
/20 IX/

3. Dzień Nauczyciela w naszym przedszkolu- życzenia, laurki dla pań. październik
/14 X/

4. Międzynarodowy Dzień Poczty- projektowanie znaczków, wycieczka na 
pocztę.

październik
/18 X/

5. Święto zmarłych – odwiedzamy groby bohaterów narodowych /żołnierzy/. listopad
/1XI/

6. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – wystawa prac z ulubionymi  
postaciami z bajek.

listopad
/5 XI/

7. Narodowe Święto Niepodległości(100-lecie odzyskania niepodległości) –  
symbole: godło, barwy narodowe, hymn.

listopad
/11 XI/

8. Światowy Dzień Pluszowego Misia – misia swojego kochamy i w tym dniu go 
do przedszkola zabieramy.

listopad
/25 XI/

9. Andrzejkowe wróżby i zabawy–czary mary co za cuda? Co wywróżysz to się  
uda!.

listopad
/30 XI/

10. 6 grudnia – jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie – Mikołajki  
w przedszkolu.

grudzień
/6 XII/

11. Święta Bożego Narodzenia- powitanie choinki- wspólne kolędowanie. grudzień

12. Powitanie Nowego Roku – zmiana kalendarza. styczeń
/1 I/

13. Dzień Babci i Dziadka – cała nasza gromadka kocha Babcię i Dziadka. styczeń

14. Bal karnawałowy–w przedszkolu wielki bal, tańczy razem ze sto par. luty

15. Walentynki - laurka dla koleżanki, kolegi.
luty

/14 II/

16. Dzień Kobiet- trud pracy kobiet w różnych zawodach.
marzec
/8 III/

17. Pożegnanie zimy i powitanie wiosny – już odeszła Zima zła, więc krzyknijmy 
– Hura! Hura!.

marzec
/21 III/

18. Święta Wielkanocne – pisanki, jajka malowane - zwyczaje i tradycje.
Światowy Dzień Zdrowia –w zdrowym ciele zdrowy duch.

kwiecień
/7 IV/



19. Światowy Dzień Ziemi – ziemię kochamy więc o nią dbamy,  „Kodeks  
Małego Ekologa”.

kwiecień
/21 IV/

20. Światowy Dzień Książki – książka moim przyjacielem, poznawanie legend,  
dotyczących historii powstawania państwa polskiego.

kwiecień
/23 IV/

21. Dzień Flagi Narodowej –„Kto ty jesteś? – Polak mały!” maj
/2 V/

22. Święto Konstytucji 3 Maja – Polska moja ojczyzna, mój dom. maj
/3 V/

23. Dzień Strażaka – strażak życie ratuje, odwagi mu nie brakuje – wyjście do 
placówki straży pożarnej.

maj
/4 V/

24. Dzień Mamy – dzisiaj te laurki powiedzą same, jak bardzo kocham moją  
mamę.

maj
/26 V/

25. Dzień Dziecka – do zabawy zapraszamy, bo my dzieci  święto mamy. czerwiec
/1 VI/

26. Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży – w rozgrywkach sportowych 
udział bierzemy, puchar i medal dostaniemy.

czerwiec

27. Dzień Taty – laurka z życzeniami dla Taty. czerwiec

28. Pożegnanie przedszkola – pamiątkowy dyplom, życzenia na bezpieczne 
wakacje.

/23 VI/
czerwiec

CAŁY ROK

- Mamo! Tato! Czytaj! – spotkania rodziców i dzieci w przedszkolu: wspólne  
czytanie wierszy, baśni i bajek ( w ramach akcji „Cała Polska czyta  
dzieciom”).

- Sport to zdrowie - gry i zabawy.

- Dzień dobrych uczynków – dobro czyń cały rok.

- Dzień góralski w przedszkolu – „Poznał góral się z góralką”-  tańce,  
śpiewy i zdjęcia.


