HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W DZIADOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
TEMATYKA
„Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka”

SPOSÓB REALIZACJI
-kultywowanie tradycji
przedszkolnych.,
-kształtowanie umiejętności
nawiązywania serdecznego
kontaktu z rówieśnikami
-dostarczanie dzieciom okazji
do świętowania, wesołej
zabawy, czerpania radości
z bycia przedszkolakiem
- wdrażanie do aktywnego
uczestniczenia w zabawach
- aktywizowanie dziecięcej
twórczej ekspresji ruchowej

TERMIN
wrzesień

Dzień Edukacji Narodowej

-rozwijanie więzi przyjaźni
ze społecznością
przedszkolną.
- kształtowanie właściwych
postaw wobec wszystkich
pracowników przedszkola –
rozumienie znaczenia ich
pracy.
- rozwijanie ekspresji
słownej, ruchowej poprzez
łączenie śpiewu z elementami
ruchu
-uświadomienie dzieciom roli
drzew w przyrodzie i ich
znaczenia w życiu człowieka;
-kształtowanie więzi
z przyrodą i pozytywnego
stosunku do niej;
-rozbudzanie ciekawości
poznawczej i zachęcenie do
aktywności badawczej
-stymulowanie aktywności
twórczej poprzez ekspresję
plastyczną

październik

Dzień drzewa (zielony)

październik

„Działdowska Kuźnia
Słowa”

-słuchanie deklamacji wierszy listopad
w artystycznym wykonaniu
- kształtowanie u dzieci
przynależności społecznej
- recytowanie wierszy
działdowskich poetów
w wykonani przedszkolaków.

Dzień jeża (brązowy)

-poszerzenie wiadomości na
temat środowiska naturalnego
(wygląd jeża, jego sposób
poruszania się, odżywiania,
przygotowanie się do zimy).
-doskonalenie umiejętności
słuchania ze zrozumieniem.
-kształcenie wrażliwości
plastycznej.
uczestniczenie w zabawach
ruchowych

listopad

Pasowanie na przedszkolaka

- przyjęcie

październik/listopad

Święto Niepodległości

do grona
przedszkolaków nowo
przybyłych dzieci,
- nawiązanie bliższego
kontaktu z rodzicami,
- tworzenie w przedszkolu
atmosfery radości, przyjaźni
i zaufania,
- wzmacnianie więzi
emocjonalnej z rodzicami
i nauczycielem,
- kształtowanie umiejętności
współdziałania w grupie.
-kształtowanie postawy
szacunku do historii naszego
kraju, symboli narodowych,
właściwego zachowania
podczas uroczystości,
- poszerzanie wiedzy na
temat własnej ojczyzny

listopad

Dzień pluszowego misia w
MBP

Spotkanie andrzejkowe

Odwiedziny Świętego
Mikołaja

Spotkanie wigilijne -Jasełka.

- stwarzanie sytuacji
sprzyjających kontaktowi
z literaturą dziecięcą,
- integrowanie społeczności
przedszkolnej,
-kształtowanie u dzieci
poczucia konieczności
poszanowania zabawek
i książek oraz cudzej pracy
- aktywne włączanie dzieci
do przygotowania
i uatrakcyjniania wspólnego
świętowania
-budzenie i rozwijanie
zainteresowań tradycjami,
obrzędowością i zwyczajami
ludowymi
-czynne uczestnictwo
w zabawie
- rozbudzanie pozytywnych
emocji dzieci

listopad

listopad

-pielęgnowanie zwyczajów
grudzień
mikołajkowych
-stwarzanie okazji do
wyrażania pozytywnych
uczuć (radości) podczas
uroczystości przedszkolnej
-prezentowanie własnych
umiejętności
-doskonalenie umiejętności
komunikowania się
-wszechstronne stymulowanie
dzieci poprzez połączenie
wrażeń ruchowych,
słuchowych, wzrokowych
i dotykowych
-rozwijanie umiejętności
współdziałania w grupie
podczas wspólnie
wykonywanych zadań
- zaprezentowanie
grudzień
umiejętności dzieci przed
najbliższymi oraz
zaproszonymi gośćmi,
- wcielanie się w wyznaczone
role i prezentacja ich podczas
Jasełek.

Bal kostiumowy.

- zabawy i konkursy przy
muzyce,
- zabawy taneczne z
Mikołajem,
- wręczenie przez Mikołaja
paczek dzieciom.

styczeń

Światowy Dzień Śniegu
(biały)

-określanie pogody i zjawisk
atmosferycznych dla zimy:
np. śnieg;
eksperymentowanie:
poznawanie właściwości
śniegu w trakcie zabawy;
rozumienie skutków braku
lub nadmiaru pokrywy
śnieżnej dla świata roślin,
zwierząt i człowieka
- artystyczne występy dzieci,
- wręczenie własnoręcznie
wykonanych upominków,
- wspólny poczęstunek,
-poznanie
charakterystycznych cech
wyglądu kota, jego sposobu
poruszania się i odżywiania,
-kształtowanie właściwego
stosunku wobec zwierząt

styczeń

Dzień Babci i Dziadka.
Dzień kota

Między przedszkolny
przegląd piosenki dziecięcej.

Międzynarodowy Dzień
Słońca (żółty)

styczeń

luty

- oswajanie się z przebiegiem luty
konkursów oraz z występami
przed publicznością,
- uczenie się radzenia z tremą,
- przyswajanie repertuaru
muzycznego do konkursu,
- prezentowanie umiejętności
muzycznych i wokalnych,
-utrwalenie umiejętności
marzec
rozpoznawania koloru
żółtego.
-rozwijanie intencji twórczej
poprzez improwizację
ruchową i słowną.
-poszerzenie wiedzy dzieci o
energii cieplnej słońca
-doskonalenie logicznego
myślenia podczas
rozwiązywania zagadek

Wiosenny korowód
przebierańców.

Dzień Marchewki
(pomarańczowy)

Święto Polskiej Flagi.

Dzień Niezapominajki
(niebieski)

Dzień Mamy i Taty

-wzbudzanie wrażliwości na
piękno przyrody
- postrzeganie zmian
zachodzących w przyrodzie
w poszczególnych porach
roku
- poznanie i kultywowanie
zwyczajów i obrzędów
ludowych związanych
z pożegnaniem zimy
i powitaniem wiosny
-poznanie wartości
odżywczych marchewki,
kształcenie przekonania
o konieczności spożywania
warzyw

marzec

-rozbudzanie zainteresowań
Ojczyzną i kształtowanie
poczucia dumy
z przynależności narodowej
-kształtowanie postawy
patriotyzmu, propagowanie
patriotyzmu
-rozbudzanie szacunku dla
symboli narodowych
-kształtowanie u dzieci
poczucia przynależności
społecznej /do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty
narodowej
-rozbudzanie w dzieciach
miłości i szacunku do
otaczającej nas przyrody
oraz do drugiego człowieka;
-zapoznanie dzieci
z wyjątkowym świętemŚwiętem Niezapominajki;
-kształtowanie postawy
proekologicznej mającej na
celu ochronę
i zachowanie naszej polskiej,
różnorodnej przyrody
- cieszy się ze spotkania
z bliskimi,
- oswajanie z publicznymi
występami,
- obmyślenie różnych
niespodzianek sprawiających
radość najbliższym członkom

maj

kwiecień

maj

maj

Dzień dziecka- wycieczka

Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2019/2020 –
pożegnanie przedszkola.

- integrowanie środowiska
rówieśniczego,
- przejawianie oznak:
życzliwości, dobroci
i koleżeństwa wobec innych
dzieci,
- kulturalne odnoszenie się
dzieci do siebie,
- wspólne uczestniczenie
w zabawach przy muzyce
oraz konkurencjach,
- przezwyciężanie
nieśmiałości.
- program artystyczny
w wykonaniu dzieci;
- wręczenie dyplomów
i nagród;
- wspólna zabawa przy
muzyce.
-rozumienie konieczności
rozstań na różnych etapach
życia
- pamiętanie o docenianie
przedszkolnych przyjaźni
- okazywanie szacunku i
wdzięczności nauczycielom
i innym pracownikom
przedszkola
- radość z osiągnięć
i dojrzałości do nauki
szkolnej

czerwiec

czerwiec

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Instytucja
Powiatowa Komenda Policji

Urząd pocztowy

Straż Pożarna

Urząd Miasta w Działdowie

Zakres współpracy
Odpowiedzialny
-współpraca w ramach
kontroli pojazdów przed
wyjazdami na wycieczki
autokarowe,
- organizowanie spotkań
z policjantami na terenie
przedszkola –zapoznanie
nauczycielki,
z umundurowaniem i
dyrektor
zawodem policjanta,
- pogadanki policjanta
dotyczące zachowania
bezpieczeństwa, kulturalnego
zachowania w ruchu
drogowym, nauka
prawidłowego przechodzenia
przez ulicę,
- wycieczka na pocztę poznanie funkcjonowania
instytucji,
nauczycielki
-poszerzenie wiedzy nt pracy
poczty,
-wysłanie wcześniej
przygotowanych pocztówek,
- organizowanie wycieczek
do siedziby Straży Pożarnej,
-zajęcia edukacyjne
z udziałem strażaków w
nauczycielki
formie prelekcji i pokazów,
- rozmowa na temat
ostrożnego obchodzenia się
z ogniem,
- poznanie budynku ,
pracowników,
- poznanie pracy urzędu,
- kontakt z władzami miasta
poprzez udział
w uroczystościach
nauczycielki,
organizowanych przez urząd
dyrektor
oraz przedszkole,
- składanie
okolicznościowych życzeń

pracownikom z okazji świąt,
- spotkania z Burmistrzem
i Kierownikiem Wydziału
Oświaty,
- zwiedzanie wystawy w
„Muzeum Interaktywnym”
- zapraszanie przedstawicieli
władz na uroczystości
przedszkolne,
- udzielanie pomocy
psychologicznoPoradnia Pedagogicznopedagogicznej dzieciom i ich
Psychologiczna
rodzicom,
- prowadzenie badań
przesiewowych –
logopedycznych,
-organizowanie spotkań ze
specjalistami dla rodziców
-prowadzenie szkoleń i
warsztatów dla nauczycieli
w poradni i na terenie
placówki,
-wspomaganie nauczycieli
i rodziców w procesie pracy
korekcyjno-kompensacyjnej
z dzieckiem oraz
wspomaganie rozwoju dzieci
zdolnych,
-poznanie pracy
Miejska Biblioteka Publiczna bibliotekarza,
- przedstawienie zbioru
bibliotecznego –
oznakowania, okładki, karty
książki i karty czytelnika,
-zachęcenie dzieci do
korzystania ze zbiorów
biblioteki, motywowanie do
aktywnego czytelnictwa,
- słuchanie czytanych
utworów literackich przez
panie bibliotekarki,
- wspólne zajęcia manualne
na terenie biblioteki,
- poznanie sposobów
korzystania z biblioteki
i zasad zachowania się w
miejscu publicznym,
- udział dzieci i nauczycieli
w konkursach
organizowanych przez

dyrektor,
pracownicy
poradni,
nauczycielki

nauczycielki

Caritas

Mops

Gazeta Działdowska

Placówki oświatowe
( szkoły i przedszkola)

Lokalne zakłady pracy
i punkty usługowe

bibliotekę,
- udział przedszkolaków
w „Paradzie Postaci
Bajkowych”,
- spotkanie integracyjne
w Caritas – poznanie
uczestników Caritas,
pomieszczeń, form pracy
i odpoczynku – wzajemne
poznanie się,
- dofinansowanie posiłków
dzieciom znajdującym się
w trudnej sytuacji
materialnej,
- wspieranie rodzin
potrzebujących pomocy,
- zgłaszanie niepokojących
sytuacji dotyczących dziecka
i jego rodziny,
- relacjonowanie ciekawych
uroczystości i spotkań
organizowanych przez
przedszkole w prasie
działdowskiej oraz na stronie
internetowej miasta i naszej
placówki,
- zapraszanie przedstawicieli
mediów działdowskich na
ważniejsze uroczystości
przedszkolne,
- udział dzieci w konkursach,
wspólnie z wychowankami
innych placówek,
- zapoznanie dzieci ze
szkołą,
- ułatwienie przekroczenia
progu przedszkole-szkoła,
- integracja środowiska
rówieśniczego,
-zaproszenie uczniów na
przedszkolne uroczystości,
- udział nauczycielek
przedszkola w „Pasowaniu
na ucznia” ich absolwentów,
- badanie losów absolwentów
poprzez śledzenie ich kariery
szkolnej,
- zwiedzanie zakładów pracy,
- zapraszanie do przedszkola
ludzi prezentujących ciekawe

nauczycielki

nauczycielki,
dyrektor

nauczycielki,
dyrektor

nauczycielki,
dyrektor

Szkoła muzyczna

Stowarzyszenie Działdowska
Kuźnia Słowa

Schronisko dla zwierząt w
Zalesiu

Nadleśnictwo Lidzbark

Ratownik medyczny

Pamiętamy o innych

zawody,
- poznanie zawodów oraz
miejsc pracy rodziców
- wymienienie atrybutów
potrzebnych rodzicom
w pracy,
- poznanie miasta,
- udział dzieci w koncertach
muzycznych,
- poznanie instrumentów
muzycznych,
- zapraszanie uczniów
Szkoły Muzycznej do
występów artystycznych na
terenie przedszkola,
- poszerzanie wiedzy dzieci
nt różnych bajek,
- recytacja wierszy
w wykonaniu dzieci i
poetów,
-uczenie dzieci
odpowiedzialności za
zwierzęta, które mają w
swoich domach,
- organizowanie akcji zbiórki
karmy dla zwierząt
przebywających
w schronisku,
- zbiórka żywności
(marchew, siano, buraki) dla
zwierząt leśnych
-wdrażanie się do
dokarmiania zwierząt zimą
-wzbudzanie poczucia opieki
nad zwierzętami ze względu
na złe warunki
atmosferyczne
-kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za
zwierzęta
- Kurs Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej
-zwiększenie świadomości
dotyczącej pomagania innym
poszkodowanym
-poznanie pozycji bocznej
ustalonej,
-zbiórka nakrętek
Aleksandra,
- zbiórka odzieży i zabawek,

nauczycielki

nauczycielki,
dyrektor

nauczycielki

nauczycielki,
dyrektor

nauczycielki

nauczycielki,
dyrektor

nauczycielki,
dyrektor

Olsztyński Teatr lalek

Firma Green Office Ecologic
Sp. z o.o.

Studium Prawa Europejskieg

Grupa MAC S.A., Aneta
Konefał, dyrektor
Przedszkola Publicznego nr 1
w Kolbuszowej

- zbiórka zużytych baterii,
Reba;
-oglądanie sztuki teatralnej
-wyrabianie postawy
szacunku wobec pracy ludzi
teatru, zapoznanie z
niektórymi zasadami
kulturalnego zachowania się
podczas pobytu w teatrze;
wyrabianie u dzieci
właściwej postawy
przyszłego odbiorcy
widowisk teatralnych
- zwiedzanie teatru za
kulisami, poznanie
poszczególnych pomieszczeń
teatru (scena, garderoba,
kasa),
-zbiórka: komputerów,
drukarek, kuchenek
gazowych i mikrofalowych,
telefonów, monitorów,
sprzętu RTV I AGD, baterii
itp.
-dbanie o środowisko
naturalne;
-zbieranie punktów, by
zyskać nagrody w postaci
sprzętu biurowego lub
sportowego
- udział w ogólnopolskim
konkursie dla przedszkoli
pod nazwa „Kreatywne
przedszkole – twórczy
maluch X edycja”,
- udział w
międzynarodowym projekcie
edukacyjnym „Mały Miś w
świecie Wielkiej Literatury”.

nauczycielki

nauczycielki

nauczycielki

nauczycielki

