
Kalendarz uroczystości przedszkolnych na rok 2022/2023
Wrzesień:

 Dzień Kropki – pobudzanie kreatywnoś�ci dzieci, zachęcanie do tworzenia.
 Dzień Przedszkolaka – ś�więto kaz�dego przedśzkolaka, mające na celu podkreś� lenie wagi edukacji 

przedśzkolnej w rozwoju i edukacji najmłodśzych.
 Dzień pieczonego ziemniaka – zintegrowanie dzieci poprzez aktywną wśpo� łpracę i zabawę.

Październik

 Dzień Edukacji Narodowej – kśztałtowanie więzi emocjonalnej między dziec�mi a pracownikami przedśzkola, 
kśztałtowanie pośtawy śzacunku.

Listopad:

 Narodowe Święto Niepodległości – kśztałtowanie pośtawy śzacunku do hiśtorii naśzego
kraju.

 Dzień  Kredki – poznawanie ś�wiata koloro� w, kśztałto� w, rozwijanie wyobraz�ni, kreatywnoś�ci
oraz zdolnoś�ci manualnych.

 Dzień pluszowego misia – nabywanie umiejętnoś�ci zabawy w ześpole, kśztałtowanie
umiejętnoś�ci uwaz�nego śłuchania.

Grudzień: 

 Mikołajki – pielęgnowanie zwyczajo� w mikołajkowych, wprowadzenie w ś�wiąteczny naśtro� j, wyzwolenie 
radoś�ci i zadowolenia.

 Spotkania wigilijne – wzmacnianie więzi uczuciowej  z rodzicami poprzez ś�wiadome ucześtnictwo 
w śpotkaniu wigilijnym.

Styczeń:

 Dzień Babci i Dziadka – wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kśztałtowanie uczucia przywiązania 
i śzacunku do dziadko� w.

Luty: 

 Dzień Dinozaura – rozwijanie umiejętnoś�ci wypowiadania śię na okreś� lony temat. Zapoznanie z z�yciem 
dinozauro� w oraz pośzerzanie wiedzy na ich temat.

 Dzień Kota – rozwijanie empatii. Uwraz� liwianie na potrzeby zwierząt, przekazywanie informacji dotyczących 
prawidłowej opieki nad zwierzętami.

Marzec: 

 Dzień Matematyki – rozbudzanie zaintereśowan�  matematycznych, rozwijanie logicznego myś� lenia oraz 
podnośzenie kompetencji matematycznych.

Kwiecień: 

 Dzień Sportu- integracja dzieci, kśztałtowanie nawyku aktywnego śpędzania czaśu oraz zachęcanie do 
zdrowego śtylu z�ycia.

Maj:

 Święto Konstytucji 3 Maja – kśztałtowanie śzacunku dla właśnego pan� śtwa oraz poczucia toz�śamoś�ci 
narodowej.

 Dzień Mamy i Taty – wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie aktywnoś�ci dzieci.

Czerwiec:

 Dzień Dziecka – wdroz�enie do aktywnego i zdrowego śpędzania czaśu wolnego, integracja
ucznio� w poprzez zabawę, tworzenie atmośfery z�yczliwoś�ci, wśpo� łpracy i wśpo� łdziałania. 

 Dzień Oceanów – rozwijanie ś�wiadomoś�ci pogarśzającej śię kondycji ś�rodowiśka morśkiego.


