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OSOBA ODPOWIEDZIALNA

„Filharmonia pomysłów”

Udział dzieci w spotkaniu muzycznym "TEATR
ZIUTY BATUTY".

Danuta Kotecka

Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka

Zabawy ruchowe i muzyczne połączone
z konkursami.

Aleksandra Wojciechowska

„Święto drzewa”

Spotkanie z leśnikiem połączone z sadzeniem drzew
w ogrodzie przedszkolnym - "Każdy liść pochłania
CO2".

Iwona Mrugas

„Międzynarodowy Tydzień
Pisania Listów”

Wystawa dla dzieci i rodziców.

Sylwia Cieślak

„Mały ratownik” przedszkolny program
dotyczący bezpieczeństwa i
udzielania pierwszej pomocy

Spotkanie z policjantem – przedszkolak bezpieczny
na drodze i w domu.

Sylwia Cieślak

„Filharmonia pomysłów”

Udział dzieci w spotkaniach muzycznych
"PLAC ARTYSTY SUZOFONISTY"
"MINISTERSTWO MUZYKI"

Danuta Kotecka

„Święto zmarłych”

Zapalenie zniczy przy tablicy św. Jana Pawła II

nauczycielki oddziałów I - VII

Pasowanie na przedszkolaka

Uroczystość z udziałem zaproszonych rodziców i
gości.

Lidia Bartkowiak

październik

listopad

Występy artystyczne dzieci, pasowanie na
przedszkolaka, zabawy integracyjne z rodzicami,
poczęstunek.

listopad

„Czyste powietrze wokół nas’

Zajęcia dydaktyczne dla dzieci oraz warsztaty
plastyczne dla dzieci i rodziców w ramach realizacji
programu „Czyste powietrze wokół nas”.

Hanna Miller

Obchody 100 rocznicy
wybuchu Powstania
Wielkopolskiego

Udział dzieci w występach zespołu ludowego "Łany"

Iwona Mrugas

„Bajkowe Ludki świętują
Dzień Niepodległości”

Wystawa dla dzieci i rodziców.
Cykl zajęć dydaktycznych.
Prezentacje multimedialne.

Sylwia Cieślak
nauczycielki oddziałów I-VI

„Światowy Dzień Pluszowego
Misia”

Spotkanie w bibliotece "Święto pluszowego misia "
Gry , zabawy, konkursy, projekcje filmowe w
grupach.

H.Miller
nauczycielki oddziałów I-VI

„Filharmonia pomysłów”

Udział dzieci w spotkaniu muzycznym "STACJA
BĘBNOWA"

Danuta Kotecka

Andrzejki

Wróżby andrzejkowe i zabawy przy muzyce.

nauczycielki oddziałów I-VII

Teatr "Reksio"

Udział dzieci w spektaklu teatralnym w wykonaniu
aktorów "Fuzja" w Centrum Kultury i Rekreacji w
Koziegłowach.

Danuta Kotecka

„Wędrująca książka” –
kontynuacja boocrossingu w
przedszkolu - „Święto uwalniania

Nieodpłatne przekazywanie książek poprzez
pozostawianie ich przez dzieci i rodziców
w przedszkolu na tzw. półkach bookcrossingowych

Hanna Miller

grudzień

książek”

po to, by inni mogli je przeczytać i przekazać dalej.

Kiermasz świąteczny na
terenie CKiR „Akwen” w
Koziegłowach
Akcja charytatywna „Góra
grosza”

Program artystyczny w wykonaniu dzieci z gr.
„Wróbelka Elemelka”. Wizyta św.Mikołaja.

Agnieszka Szulkowska

Coroczna zbiórka monet organizowana przez
Towarzystwo „Nasz Dom”, której celem jest pomoc
dzieciom wychowującym się w domach dziecka i
rodzinach zastępczych.

Iwona Mrugas

Akcja „Poczta św. Mikołaja”

Pisanie listów do św. Mikołaja.

Sylwia Cieślak

Warsztaty plastyczne dla dzieci i
rodziców z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.

Warsztaty plastyczne połączone z zabawami
integracyjnym.

Hanna Miller

Kiermasz Świąteczny w
przedszkolu

Pieczenie pierników, wykonywanie ozdób
Bożonarodzeniowych na przedszkolny kiermasz.

Aleksandra Wojciechowska

Wigilia w przedszkolu -

Jasełka w wykonaniu dzieci z gr. "Wróbelka
Elemelka", obiad wigilijny, spotkanie z Mikołajem.

Hanna Miller

Jasełka dla seniorów połączone z
przeglądem kolęd.

Uroczystość z udziałem seniorów oraz zaproszonych
gości. „Jasełka” – przedstawienie teatralne w
wykonaniu dzieci z gr. „Wróbelka Elemelka”,
wspólne śpiewanie kolęd, wręczenie upominków.

Hanna Miller

Filharmonia Pomysłów”

Udział dzieci w spotkaniu muzycznym
"INSTYTUT NUDYNAPUDYNAZOLOGII"

Danuta Kotecka

styczeń

Akcja charytatywna
„Marzycielska Poczta”

Wykonanie przez dzieci rysunków i wysyłanie ich do
chorych dzieci.

Sylwia Cieślak

Obchody100 rocznicy
„Powstania Wielkopolskiego”

Wystawa dla dzieci i rodziców.
Zapalenie zniczy przez dzieci przed tablicą pamiątkową
gen. S.Taczaka

Sylwia Cieślak
nauczycielki oddziałów I-VI

Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza” - akcja
charytatywna.

Udział dzieci 5, 6 letnich w prezentacji dotyczącej
wolontariatu, rozdanie legitymacji i kolorowanek.

Sylwia Cieślak

„Mały ratownik” przedszkolny

Wizyta przedstawicieli Straży Gminnej z
Czerwonaka.
Przedszkolak bezpieczny na drodze i w domu,
numery alarmowe.

Sylwia Cieślak

Balik karnawałowy.

Zabawa taneczna z udziałem wszystkich
przedszkolaków – konkursy, zabawy integracyjne itp.
prowadzone przez „Filharmonię Pomysłów”

Danuta Kotecka

Filharmonia Pomysłów”

Udział dzieci w spotkaniu muzycznym
„SUPERMARKET TAŃCZĄCYCH SKARPET”

Danuta Kotecka

Dzień Babci Dziadka

Uroczystość z udziałem babć i dziadków.
Inscenizacje teatralne, wręczenie własnoręcznie
wykonanych przez dzieci upominków, zabawy z
babcią i dziadkiem, poczęstunek.

nauczycielki oddziałów I-VI

Spotkanie integracyjne z WTZ

Spotkanie integracyjne z podopiecznymi Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Owińsk pt."Mały ratownik".

Sylwia Cieślak

program edukacyjny dotyczący
bezpieczeństwa i udzielania
pierwszej pomocy.

luty

„Drzwi otwarte”

Spotkanie dla dzieci i rodziców nie uczęszczających do
przedszkola
- zabawy integracyjne z muzyką,
- zabawy plastyczne,
- zwiedzanie przedszkola przez dzieci i rodziców,
- rozmowy rodziców z dyrektorem przedszkola i
nauczycielami

Edyta Simińska

Teatr "Jak Rumcajs Cypiska

Udział dzieci w spektaklu teatralnym w wykonaniu
aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. A.Mickiewicza
z Wrocławia w Centrum Kultury i Rekreacji w

D.Kotecka

uratował"

Koziegłowach.
„Filharmonia Pomysłów”

Udział dzieci w spotkaniu muzycznym "GALERIA
USTROJSTW MUZYCZNYCH"

D. Kotecka

„Filharmonia Pomysłów”

Udział dzieci w spotkaniu muzycznym
"HARFOWISKO"

D. Kotecka

„Powitanie wiosny”

Inscenizacja w wykonaniu personelu przedszkola
„Żegnamy zimę".
Muzyczny korowód po osiedlu połączony z
rozdawaniem przechodniom upominków
wykonanych przez dzieci.

Hanna Miller

Spotkanie ze stomatologiem

Zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

HannaWitek

„Marzycielska poczta”

Rysowanie przez przedszkolaki obrazków i wysyłanie ich
do chorych dzieci.

Sylwia Cieślak

„Dzień Ziemi”

Udział dzieci w akcji sprzątania terenu ogródka
przedszkolnego oraz terenu wokół przedszkola.

Iwona Mrugas

marzec

kwiecień

kwiecień

Przegląd Formacji Tanecznych
Owińska 2019

Udział dzieci z gr. „Pszczółki Mai” w
III Przeglądzie Formacji Tanecznych Owińska 2019

Edyta Simińska

„Mały ratownik”
przedszkolny program
dotyczący bezpieczeństwa i
udzielania pierwszej pomocy.

Wycieczka do apteki - zajęcie edukacyjne z
farmaceutą

Sylwia Cieślak

„Filharmonia pomysłów”

Udział dzieci w spotkaniu muzycznym
„ULICA MANUELI WIOLONCZELI"

Danuta Kotecka

Wielkanoc w przedszkolu

Śniadanie wielkanocne, przygotowanie przez dzieci
gniazdek dla zajączka, szukanie wielkanocnego
zajączka.

nauczycielki oddziałów I-VI

Wewnętrzny Konkurs
Recytatorski Przedszkolaków.

Eliminacje wewnętrzne do Gminnego Konkursu
Recytatorskiego Przedszkolaków – wyłonienie
przedstawicieli z Przedszkola Nr1, zabawy
integracyjne.

Grażyna Relewicz

Gminny Konkurs Recytatorski
Przedszkolaków.

Udział dzieci z przedszkoli z terenu Gminy
Czerwonak w konkursie, nagrodzenie uczestników,
poczęstunek, wspólne zabawy przy muzyce.

Grażyna Relewicz

Olimpiada Przedszkolada.

Zabawy sportowe z udziałem dzieci z przedszkoli z
terenu Gminy Czerwonak.

Edyta Simińska

Spotkanie ze strażakami
- poznanie sprzętu ratowniczego,
- numery alarmowe,
- pogadanka na temat zachowania bezpieczeństwa w
domu i sposobów zachowania się w razie pożaru.

Sylwia Cieślak

„Mały ratownik” przedszkolny

maj

program dotyczący
bezpieczeństwa i udzielania
pierwszej pomocy.

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
„Akwen” w Czerwonaku

maj

czerwiec

Teatr "Co w szafie piszczy?"

Udział dzieci w spektaklu teatralnym w wykonaniu
aktorów "Fuzja" w Centrum Kultury i Rekreacji w
Koziegłowach.

Danuta Kotecka

Olimpiada Przedszkolna z
okazji Dnia Dziecka

Gry i zabawy sportowe w ogrodzie p-lnym

Iwona Mrugas

„Filharmonia Pomysłów”

Udział dzieci w spotkaniu muzycznym
"ULICA SONIKA SAKSOFONIKA"

Danuta Kotecka

Gminny Konkurs Piosenki
Przedszkolaka

Udział przedstawicieli przedszkola w konkursie piosenki.

Sylwia Cieślak
Gminny Dom Kultury „Sokół” w
Czerwonaku

Grupowe wycieczki
przedszkolne

Udział dzieci w wycieczkach agroturystycznych.

Nauczycielki oddziałów I-VI

„Festyn rodzinny po
wielkopolsku” na Dziewiczej
Górze

Zabawa przy muzyce, ognisko z kiełbaską, konkurs o
Wielkopolsce, inne niespodzianki.

Iwona Mrugas

„Moje dziecko idzie do szkoły”

Udział dzieci 5,6 letnich i ich rodziców w programie
mającym na celu kształtowanie prawidłowych nawyków
prozdrowotnych.

Agnieszka Szulkowska

Plener Ekologiczny w
Czerwonaku.

Zabawy i konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci z
przedszkoli z terenu Gminy Czerwonak.

Grażyna Relewicz

Spotkanie integracyjne z
podopiecznymi Warsztatów
Terapii zajęciowej w Owińskach

Zwiedzanie przez dzieci pracowni muzycznej,
komputerowej, tkacko-krawieckiej, stolarskiej, wyrobu
świec, sali relaksacyjnej i rehabilitacyjnej, wspólne

Sylwia Cieślak

zabawy, poczęstunek.

sierpień

Zakończenie roku przedszkolnego
- dla wszystkich grup
przedszkolnych, personelu i
rodziców,
- dla 6 -latków i ich rodziców

Występy artystyczne dzieci, pożegnanie sześciolatków,
wręczenie dzieciom dyplomów, książek i nagród.

Nauczycielki z gr. „Wróbelka
Elemelka”, „Pszczółki Mai”

„Dzień adaptacyjny w
przedszkolu” dla dzieci
nowoprzyjętych.

Spotkanie z dziećmi nowoprzyjętymi i ich
rodzicami, zabawy przy muzyce w sali, zabawy w
ogrodzie przedszkolnym, rozmowy nauczycielek z
rodzicami

Sylwia Cieślak,
Hanna Miller

