
WYDARZENIA 

W PRZEDSZKOLU 

GRUDZIEŃ 2020  

 

 

Lp. 

 

Data 

 

Wydarzenie 

Odbiorcy/ 

uczestnicy 

wydarzenia 

 

1. 02.12.2020r. Magiczna moc słów: proszę, dziękuję, przepraszam 

zajęcia w ramach realizacji innowacji „Dobre 

maniery przedszkolaka, czyli słów kilka o 

normach, zasadach i dobrym wychowaniu”. 

 

Gr. „Motylki” 

2. 03.12.2020r. Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych – 

uwrażliwienie na problemy osób 

niepełnosprawnych. 

Gr. „Wiewiórki” 

 

 

 

 

3. 04.12.2020r. 1. Mikołajki w naszym przedszkolu: 

▪ Wspólne świąteczne zabawy przy muzyce  

▪ konkursy 

▪ zagadki 

▪ odczytanie listu od św. Mikołaja 

▪ odszukanie w sali zadań od św. Mikołaja i 

wspólne ich wykonanie 

(mile widziane świąteczne akcenty w strojach 

dzieci). 

 

2. Dzień Górnika – „Wycieczka do kopalni węgla”- 

opowieść słowno-ruchowa wg Katarzyny 

Miałkowskiej. 

 

3. „Jezioro łabędzie” – malowanie piórami na 

podstawie fragmentu baletu (zajęcia w ramach 

realizacji międzynarodowego projektu 

czytelniczego „Magiczna moc bajek”). 

 

Wszystkie grupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gr. „Żabki” 

 

 

 

 Gr. „Jagódki” 

4. 07.12.2020r.  Dzień Anioła- zajęcia plastyczne (rozwój 

sprawności motorycznej i wrażliwości 

artystycznej). 

 

Gr. „Motylki” 

  



5. 07.12.2020r.-

23.12.2020r. 

TYDZIEŃ ŚWIĄTECZNEGO CZYTANIA 

PRZEZ RODZICÓW online 

 

Zapraszamy serdecznie ☺ 
 

Wszystkie 

grupy 

6. 09.12.2020r. Zajęcia mydlarskie – samodzielne wykonanie przez 

dzieci mydełek glicerynowych według własnego 

projektu. 

 

Gr. „Tygryski” 

7. 10.12.2020r. 1. Dzień Praw Człowieka – „Czarna owca” – bajka 

psychoedukacyjna dotycząca tolerancji – 

Realizacja Projektu „Mały miś w świecie wielkiej 

literatury” – moduł emocje. 

 

2. „Każdy przedszkolak – Mały patriota – Wielki 

Człowiek” – zapoznanie wychowanków z Prawami 

Dziecka – Prawami Człowieka.  

 

Gr. „Żabki” 

 

 

 
 

Gr. „Wiewiórki” 

8. 11.12.2020r. 1. „Świąteczne słodkości” – pieczemy pierniczki – 

poszerzanie doświadczeń kulinarnych dzieci. 

 

2. Dzień Guzika – „Guzikowe układanki”. 

 

Gr. „Jagódki” 

 

 

Gr. „Żabki” 

9. 14.12.2020r. Zajęcia kulinarne – pieczemy świąteczne 

pierniczki. 

 

Gr. „Wiewiórki” 

 

10. 16.12.2020r. Dzień mleka w naszym przedszkolu – zajęcia 

realizowane w ramach projektu „Dzieciaki 

Mleczaki”. 

 

Gr. „Wiewiórki” 

Gr. „Motylki” 

11. 17.12.2020r. Zajęcia kulinarne – pieczemy świąteczny piernik – 

zapoznanie dzieci z etapami powstawania ciasta. 

 

Gr. „Motylki” 

12.  18.12.2020r. Świąteczne kolędowanie w przedszkolu: 
➢ występy dzieci 

➢ śpiewanie kolęd i pastorałek 

➢ zabawy z Mikołajem 

➢ wręczenie prezentów 

➢ wspólny świąteczny obiad 

 

PROSIMY, ABY DZIECI W TYM DNIU 

PRZYSZŁY DO PRZEDSZKOLA UBRANE W 

STRÓJ GALOWY. 

 

Wszystkie 

grupy 



13.    .12.2020r. Labo Odkrywcy – doświadczenie przez 

eksperymentowanie. Temat zajęć: „Jak stworzyć 

sztuczny śnieg?” – omówienie znaczenia wody w 

przyrodzie i w laboratorium. Pokazanie, że woda 

nie zawsze wygląda tak samo.  

Stworzenie sztucznego śniegu. 

 

Wszystkie 

grupy 

14. 28.12.2020r. Dzień gry w karty – radzenie sobie z porażką. Czy 

można zawsze wygrywać? TUS (Trening 

Umiejętności Społecznych) w ramach projektu 

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” – 

realizacja modułu „Mały miś w świecie emocji” 

 

Gr. „Żabki” 

 

1. Grypa „Motylki” – Marcelina, Maja O., Szymon, Piotrek L. 

2. Grupa „Wiewiórki” – Ania K., Tomek Ch. 

3. Grupa „Żabki” – Ola 

4. Grupa „Tygryski” -  

5. Grupa „Jagódki” – Alicja, Julia, Zosia 

  

Zajęcia cykliczne: 

1. Religia – raz w tygodniu – PONIEDZIAŁEK/CZWARTEK 

2. Korektywa – raz tygodniu – WTOREK 

3. Rytmika – raz w tygodniu – ŚRODA 

4. Labo Odkrywcy – doświadczenie przez eksperymentowanie – raz w miesiącu (piątek) 

5. Fanny Jodo – raz w tygodniu - PONIEDZIAŁEK 

 

Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do zmian w wydarzeniach 

 


