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Cały rok

Wrzesień

Tematyka
Uroczyste obchodzenie urodzin w przedszkolu
Udział w akcji „Zbierając – oszczędzasz las” – zbiórka
makulatury
Zbiórka zużytych baterii
Udział w akcji charytatywnej zbierania nakrętek z napojów na
rzecz niepełnosprawnego dziecka
Udział dzieci w teatrzykach na terenie przedszkola
Udział w darmowych koncertach muzyki poważnej
w przedszkolu organizowanych przez Instytucję Promocji
i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
Udział starszych grup w darmowych koncertach muzyki
poważnej organizowanych dla przedszkolaków w Radio
Katowice
Udział ”Starszaków” w projekcie organizowanym przez
Pałac Młodzieży w Katowicach pt. "Zaczarowany świat
przyrody"
Udział ”Starszaków” w zajęciach i teatrzykach w Szkole
Podstawowej nr 1 i nr 37 w Katowicach
Udział w ogólnopolskim programie „Akademia zdrowego
przedszkolaka”
Udział w ogólnopolskim programie "Przedszkole promujące
zdrowie"
Udział w programie "Akademia Misia Haribo"
Udział w programie "Akademia Aquafresh"
Udział w programie "Czyste powietrze wokół nas"
Udział w akcji UNICEF
Udział w akcji "Góra Grosza"
Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – zapraszanie
rodziców do czytania książek przedszkolakom
Wyjścia dzieci do Teatru Ateneum
Wyjścia dzieci do kinoteatru „ Rialto”
Wyjścia starszych grup do biblioteki
Wyjścia dzieci do Teatru Śląskiego
Udział dzieci w między przedszkolnych konkursach
muzycznych, plastycznych, recytatorskich
Zebranie z rodzicami
Uroczyste obchodzenie Dnia Przedszkolaka
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Uroczyste obchodzenie Dnia Chłopaka

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty
Marzec

Uroczysta Akademia z okazji MEN
Dzień Misia w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Wyjście starszych grup do Szkoły Podstawowej nr 1
na zajęcia fizyczno- chemiczne
"Dzień Bibliotekarza"- wyjście starszych grup do Biblioteki
Miejskiej nr 30
Święto Halloween
Zebranie z rodzicami dzieci ze starszych grup
Wycieczka do Muzeum Historii Katowic
Udział przedszkola w akcji „Zbieramy Żołędzie”
Zorganizowanie między przedszkolnego konkursu wiedzy
bajkowej „Za siedmioma górami, za siedmioma lasami …”
Zabawy Andrzejkowe- podtrzymywanie tradycji ludowych
Wycieczka autokarowa do Fabryki Bombek w Krakowie
Spotkanie z leśniczym
Spotkanie z Górnikami w Przedszkolu
Odwiedziny Mikołaja
Jasełka dla rodziców we wszystkich grupach wiekowych
Wyjście starszych grup do Szkoły Podstawowej nr 37 na
zajęcia muzyczne
Zorganizowanie konkursu plastycznego dla rodziców dzieci
pt: „Ozdoba choinkowa”
Organizacja kiermaszu Bożonarodzeniowego
Zbiórka pokarmu dla zwierząt dla określonego schroniska
Budowanie karmników dla ptaków
Niech żyją Babcia i Dziadek
"Babcie i dziadkowie czytają wnukom w ramach akcji "Cała
Polska czyta dzieciom"
Bal Przebierańców
Odwiedziny Sznupka w przedszkolu – poznanie pracy
policjanta
Uroczyste obchodzenie Walentynek
Obchody pierwszego dnia wiosny
Światowy Dzień Wody
Poznajemy polskie rośliny i zwierzęta – zajęcia w parku lub
zoo
Międzynarodowy Dzień Ziemi
Pisanki , kraszanki – kiermasz ozdób Wielkanocnych
Zorganizowanie konkursu plastycznego dla rodziców dzieci
pt."Najpiękniejsza pisanka"
Zorganizowanie między przedszkolnego konkursu
plastycznego "Katowice -moje miasto"

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Wyjście starszych grup do Pizzerii "Dominium"
Zorganizowanie XIV BIESIADY ŚLĄSKIEJ
Wycieczka autokarowa
Dzień Mamy i Taty
Zorganizowanie IV Szkolno-Przedszkolnego Konkursu P
Zorganizowanie konkursu plastycznegodla iosenki pod
patronatem Majki Jeżowskiej
Uroczyste pożegnanie „STARSZAKÓW”
Udział w Olimpiadzie międzyprzedszkolnej zorganizowanej
przez inne przedszkole
Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania pod hasłem "Każde
dziecko zasługuje na książkę"
Przedstawienie przygotowanej z rodzicami bajki

