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Plan opracowany został w oparciu o: 

• przepisy prawa oświatowego, 

• statut przedszkola 

•  diagnozę potrzeb i zainteresowań, 

• treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach 

wychowania przedszkolnego, 

•  treści podstawy programowej, 

•  program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola. 

 

WSTĘP  
 

„Powiedz mi, a zapomnę. 

Pokaż- zapamiętam. 

Pozwól mi wziąć udział- 

A zrozumiem!”  

Konfucjusz. 

 

Rola przedszkola w dbaniu o prawidłowy rozwój dzieci jest niepodważalna. Dlatego tak bardzo 

kładziemy nacisk, aby poza przekazem werbalnym, codziennie dawać naszym podopiecznym 

możliwość do czynnego udziały w życiu przedszkola w zgodzie z naturą,        a także dbania o 

otaczającą nas przyrodę i jej dary poprzez nawyki proekologiczne.  

 

 

CELE GŁÓWNE 

  
• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, 

• wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo-

ekologicznej poprzez  obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie, 

• kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, 

• włączanie rodziców w proekologiczne działania przedszkola. 

  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 
• uświadomienie dzieciom potrzeby ochrony środowiska, 

• wskazanie sposobów do działań na rzecz przyrody, 

• zaangażowanie rodziców w realizację niektórych zadań wykonywanych w ramach 

zadań eko-drużyn, 

• rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury, 



• rozbudzanie wrażliwości na otaczające nas środowisko, 

• kształcenie aktywnego, twórczego stosunku dziecka do otaczającego je świata poprzez 

aranżowanie sytuacji zachęcających do jego poznawania, 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. 

 

1. Eko- drużyny- do dzieła! (WRZESIEŃ) 

 

W każdej grupie wychowawcy wraz z dziećmi wspólne zredagują „Kodeksu eko-

drużyny” – czyli kodeks ekologiczny. Do końca września każda grupa tworzy                   w 

swojej sali „kącik przyrody”, który będzie zawierał „Kodeks eko-drużyny”. Kodeks 

musi zawierać „podpisy” każdego ucznia. Dodatkowo każda drużyna musi wymyśleć 

swój eko- okrzyk i nagrać go na FB w Dniu Sprzątania Świata (22.09).  

 

2. Eko- drużyno, przywitaj Jesień! (PAŹDZIERNIK)  
 

Październik to miesiąc, w którym obchodzimy Święto Drzewa. Każda grupa 

przygotowuje w swych Kącikach Przyrodniczych wystawę „darów jesieni”. Dodatkowo 

wychowawcy wraz dziećmi zakładają zielnik. Zdjęcia na przedszkolnego FB  naszych 

kącików przyrodniczych i zielników, które będą je zdobić,  przesyłamy do końca 

października.  

 

 

3. Eko-drużyny odkrywają tajemnice przyrody (LISTOPAD).  
 

W celu działań rozwijających aktywność badawczą dzieci, nauczyciele wraz dziećmi 

wykonują przynajmniej 3 zabawy badawcze mające na celu odkrycie właściwości 

zjawisk w przyrodzie np. „jak powstaje tęcza”, „jak powstaje deszcz”, „zabawy                   

z wiatrem”, itp. Od 3-5 zdjęć przesyłamy na przedszkolnego Facebooka do końca 

miesiąca. 

 

 

4. Eko-drużyny w poszukiwaniu świątecznego nastroju! (GRUDZIEŃ)  
 

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia należy wykonać „kalendarz 

adwentowy”, który będzie zawierał zadania na każdy dzień. Już z końcem listopada 

należy uprzedzić rodziców o innym sposobie pracy w nadchodzącym czasie, gdyż 

niektóre zadania dzieci będą musiały wykonać w dni wolne- soboty i niedziele. Każdego 

dnia rano nauczycielka otwiera kolejną kopertę z kalendarza w celu odczytania zadania 

na dany dzień, jeżeli tym dniem jest piątek, nauczycielka odczytuje polecenia na sobotę 

i niedzielę oraz rozdaje odpowiednie kartki dzieciom wychodzącym już do domu.  

Efekty wykonanego zadania adwentowego zbiera od dzieci i umieszcza z powrotem  w 

odpowiednim miejscu kalendarza np. w kopercie. 

 

 



 

 

 

PROPOZYCJE ZADAŃ: 

 

 

KOLEJNY DZIEŃ 

GRUDNIA 

TEKST ZADANIA 

UKRYTEGO W 

KOPERCIE DO 

ODCZYTANIA PRZEZ 

NAUCZYCIELA LUB 

RODZICA 

 

UWAGI O REALIZACJI 

1 Narysuj prezent jaki 

chciałbyś dostać od 

Mikołaja. 

Dzieci rysują w dowolnie 

wybranym czasie pobytu 

w przedszkolu. Gotowy 

rysunek oddają 

nauczycielce, która go 

podpisuje i umieszcza w 

kopercie z datą 1 grudnia 

2 Naucz się piosenki o 

Mikołaju. 

Cała grupa uczy się 

piosenki w czasie zajęć. 

Na koniec dnia 

nauczycielka wkłada do 

koperty (2 grudnia) 

sylwetę nutki. 

3 sobota 

 

 

4 niedziela 

Spacer z rodzicami, 

oglądanie dekoracji 

świątecznych 

Zadanie do wykonania z 

rodzicami w domu/ dzieci 

dzielą się wykonaniem 

zadania w poniedziałek 

rano. / do kopert 3,4 

grudnia wkłada 

przyniesione rysunki 

Narysuj świąteczną 

dekorację 

5 Ozdób pudełko na prezent Do realizacji w czasie 

zajęć plastycznych. W 

kopercie  (5 grudnia) 

będzie przykładowe małe 

pudełko 

6 Gościmy Mikołaja w 

naszym przedszkolu 

Poszukiwania prezentów. 

Do koperty (6 grudnia) 

wkładamy upominek od 

Mikołaja, np. list, rysunek 

7 Ułóż choinkę z puzzli 

(można wykorzystać 

pocięte obrazki, 

pocztówki) 

Na koniec dnia 

nauczycielka wkłada do 

koperty z datą 7 grudnia 

8 „Szukamy Choinki”- 

zabawa tropiąca 

Zabawa z całą grupą. 

Dzieci, kierując się 

papierowymi strzałkami 



odszukują choinkę i 

przynoszą do swojej sali/ 

do koperty (8 grudnia) 

umieszczamy sylwetę 

choinki. 

9 „Idziemy na 

przedświąteczne zakupy”- 

wycieczka 

Cała grupa idzie do 

sklepu, by kupić drobne 

elementy dekoracyjne do 

przedszkola/ do koperty (9 

grudnia)wkładamy 

paragon 

10 sobota 

 

 

 

 

11 niedziela 

Wykonaj kartkę 

świąteczną w dowolny 

sposób (rysując, malując, 

wycinając z kol.papieru) 
W poniedziałek dzieci 

oglądają kartki a 

nauczycielka odczytuje z 

nich życzenia/ do kopert 

10, 11, 12 grudnia wkłada 

przyniesione kartki 

świąteczne 

Ułóż z rodzicami życzenia 

świąteczne dla kolegów i 

koleżanek w przedszkolu- 

poproś rodziców, by je 

zapisali na twojej kartce 

12 Pokażcie zrobione w 

domu kartki, a pani 

odczyta ułożone dla was 

życzenia świąteczne 

 

13 Zróbcie dekoracje 

świąteczne w swojej sali 

W czasie zajęć dzieci 

wykonują dekoracje, np. 

gwiazdki, aniołki, witraże/ 

jeden element dekoracji do 

koperty (13 grudnia) 

14 Ubierzcie Waszą 

przedszkolną choinkę 

Dzieci wspólnie ubierają 

choinkę, wykorzystując 

gotowe ozdoby/ do 

koperty (14 grudnia) 

sylweta bombki 

15 Zróbcie kolorowy łańcuch 

na choinkę 

Dzieci w czasie zajęć 

wykonują w zespołach 

łańcuchy choinkowe/ do 

koperty (15 grudnia) 

wkładamy mały kawałek 

łańcucha 

16 Upieczemy pierniki na 

choinkę 

W czasie zajęć dzieci 

wycinają foremkami 

piernikowe ciasteczka/ do 

koperty (21 grudnia) 

wkładamy przepis na 

piernikowe ciasteczka 

            17 sobota 

 

18 niedziela 

Pomóż rodzicom w 

pracach domowych 

W poniedziałek dzieci 

opowiadają w jaki sposób 

pomagali rodzicom/ do 



kopert 17 i 18 grudnia 

nauczycielka wkłada 

kartki z zapisanymi przez 

nią rodzajami wykonanej 

przez dzieci pracy w 

domu.  

19 Dekorujemy upieczone 

pierniki na choinkę 

W czasie zajęć dzieci 

dekorują pierniczki. Po 

wyschnięciu przewlekają 

wstążkę przez otwór, 

pakują do woreczków lub 

w celofan/ do kopert 

wkładamy pierniczka 

20 Spotkanie opłatkowe  Uroczyste spotkanie 

odbywa się indywidualnie 

w każdej grupie/ do 

koperty wkładamy 

symboliczny opłatek (20 

grudnia) 

21 Ozdób sylwetę bombki 

znakami literopodobnymi 

(szlaczki) 

Dzieci w dowolnym czasie 

ozdabiają swoje sylwety/ 

do kopert (21 grudnia) 

wkładami jedną ozdobioną 

sylwetę bombki 

22 „Znajdź drogę do 

choinki”- labirynt 

rysunkowy 

W dowolnym czasie 

dziecko rysuje drogę do 

choinki, nauczycielka 

wkłada gotowe prace do 

koperty (22 grudnia) 

23 Zaśpiewajcie razem 

kolędy przy przedszkolnej 

choince  

Wspólne śpiewanie kolęd/ 

do koperty (23 grudnia) 

wkładamy sylwetę nuty 

24 Wigilia z rodziną w domu Po świętach dzieci 

opowiadają o swojej 

wigilii i rysują obrazki na 

temat Świąt Bożego 

Narodzenia 

  

5. Eko-drużyny pomagają ptakom. (STYCZEŃ) 
 

Przedszkolaki wiedzą, że zima to trudny czas dla ptaków i należy im pomagać. Dlatego 

Eko-drużyny w tym miesiącu rozpoczną akcję dokarmiania skrzydlatych przyjaciół. 

Dzieci wraz z rodzicami  muszą przynieść do przedszkola pokarm dla ptaków w 

terminie wyznaczonym przez nauczycielki. Następnie wykonane zostaną zawieszki/ 

eko- karmniki, które każda drużyna rozwiesi na drzewach w pobliżu przedszkola. Akcja 

poprzedzona zostanie zajęciami dotyczącymi pomocy ptakom podczas zimy. Zdjęcia na 

przedszkolnego Facebooka należy przesłać do końca miesiąca.  
  

6. Eko-drużyny zakładają kącik zoologiczny (LUTY)  



 

W miesiącu poprzedzającym, należy uzgodnić z rodzicami na zebraniu (styczniowym) 

czy i jakie zwierzę możemy hodować w danej grupie, gdyż mogą być dzieci z różnymi 

alergiami. Do hodowli powinniśmy wybierać przede wszystkim zwierzęta udomowione 

i koniecznie zdrowe. W tym miesiącu Eko-drużyny muszą: 

-wspólnie ustalić miejsce kącika zoologicznego 

- przygotować miejsce dla zwierząt, np. urządzić akwarium, „domek” dla chomika;  

-gromadzić pokarm dla hodowlanych zwierząt 

- prowadzić dziennik obserwacji w ustalonej przez nauczyciela formie 

Pamiętajmy o stałym przypominaniu dzieciom, o dokładnym myciu rąk po każdym 

kontakcie ze zwierzęciem lub z przedmiotami, które ono dotykało.  

Uwaga: dziecko nie może mieć kontaktu bezpośredniego z piaskiem lub żwirkiem, na 

którym zwierzę załatwia swoje potrzeby.  

 

 

7. Eko-drużyno, czas zadbać o wodę! (MARZEC) 
 

W marcu obchodzimy Światowy Dzień Wody, dlatego każdy wychowawca omówi 

wraz ze swoją Eko-drużyną, tajemnice wody i jej  znaczenie dla życia ludzi, zwierząt     

i roślin. Każda Eko-drużyna wykona jeden eksperyment badawczy, którego „bohaterką” 

będzie woda, a na zakończenie zajęć wykonają wspólnie plakat do przedszkolnej 

łazienki, mający na celu przypomnienie dzieciom o potrzebie oszczędzania wody.  

 

8. Eko-drużyno- jakie masz rady na odpady? (KWIECIEŃ) 
 

W kwietniu obchodzony jest bardzo ważny dzień dla każdej Eko-drużyny,                       a 

mianowicie Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji każda Eko-drużyna weźmie udział w 

zajęciach, ukazujących problem śmieci, jako efekt nadmiernej konsumpcji oraz 

możliwości przeciwdziałania temu problemowi. Każda Eko-drużyna do 21 kwietnia 

wykona „Eko-potworka”- pojemnik na zbiórkę kartek, który będzie można powtórnie 

wykorzystać. Ważne, aby pojemniki przyciągały uwagę każdej osoby, która przyjdzie 

na dane piętro.   

 

 

 

 

 

9. Eko-prezent to prawdziwy skarb! (MAJ) 
 

W maju każdy przedszkolak przygotowuje się do Dnia Mamy i Taty. Tym razem, także 

przy tej okazji, wykorzystamy naszą ekologiczną postawę i przygotowując prezenty dla 

naszych najbliższych pamiętamy o wykorzystaniu surowców wtórnych . Każda Eko-

drużyna przygotowuje Eko-prezenty dla Mamy i Taty.  

 

 



10. Eko- drużyno, jak być „Eko” na wakacjach? (CZERWIEC)  

 

Każda Eko-drużyna w ramach zajęć zastanowi się jak w czasie wakacji, a w związku       

z tym podczas wyjazdów np. w góry, nad morze, jezioro i do lasu, należy się zachować, 

aby nie szkodzić otaczającej nas przyrodzie (np.: nie krzyczymy w górach, nie 

rozpalamy ogniska w czasie suszy, nie załatwiamy się do wody itd.). Następnie każda 

grupa wykona wspólnie plakat pt.: Nie ma wakacji od bycia „Eko”, na którym 

przedstawi omawiane zasady. Prace należy wywiesić na klatkach schodowych do 15 

czerwca.  

 

 

 

Sposób realizacji zadania 
Terminy realizacji i 

wymagane dokumenty 

Osoby odpowiedzialne za 

realizację 

1. Wprowadzenie                       

w grupach kodeksu „Eko- 

drużyny”( plakat 

umieszczony w sali razem 

z „podpisami” dzieci) 

 

2. Obchody Pierwszego Dnia 

Jesieni (23.09) 

• wycieczki do lasu,  

parku, ogrodu  

przedszkolnego                                    

• zapoznanie z 

charakterystycznymi            

zmianami w 

przyrodzie,  jesienią,    

w toku bezpośredniej 

obserwacji: 

rozwijanie aktywnych 

form wypoczynku na 

łonie natury.  

 

3. Stworzenie kącików 

przyrody. 

 

4. Dzień Sprzątania Świata  

(20.09) 

• nauka segregacji 

odpadów, 

• nagranie grupowego 

„eko- okrzyku”. 

 

 

5. Konkurs plastyczny    

„Pani Jesień” – prace      

w dużym formacie 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wywieszone na klatkach 

schodowych 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup       

( koordynator Weronika 

Wieczorek) 

 

 

1. Dzień Drzewa (07.10.) 

 

2. Przygotowanie w 

Kącikach Przyrody 

wystawy pt.: „Dary 

jesieni”. 

 

3. Założenie grupowych 

zielników. 

 

4. Wykonanie zdjęć kącika 

przyrodniczego oraz 

zielnika (  przesłać na FB 

przedszkolny do końca 

października) 

 

5. Zbiórka kasztanów dla 

leśnych zwierząt  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

Nauczycielki wszystkich grup 

( koordynator Maria Lechman) 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup  

( koordynator Ewa Kolasińska) 

1. Wymyślenie 3 zadań 

badawczych ( przesłać na 

FB przedszkolny do końca 

listopada) 

 

2. Narodowe Święto 

Niepodległości – konkurs 

„Flaga Polski” 

 

 

3. Andrzejki 

 

   

      

 

 

LISTOPAD 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup       

( koordynator Ewa Kolasińska) 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

1. Wykonać kalendarz 

adwentowy – zadania na 

każdy dzień ( wybór 

najciekawszych 3-4 dni, 

zrobienie zdjęć bądź 

nagranie krótkiego filmiku 

przesłanie na FB  

przedszkolnego do końca 

grudnia) 

 

2. Mikołajki  

3. Konkurs plastyczny „Pani 

Zima” – prace w dużym 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

Nauczycielki wszystkich grup          

( koordynatorki : J. Zygmaniak,  

K. Zygmaniak) 



formacie wywieszone na 

klatkach schodowych 

 

4. Zorganizowanie 

kiermaszu 

Bożonarodzeniowego oraz 

Wigilii grupowej  

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

1. Zajęcia :„ Pomoc ptakom 

podczas zimy” 

 

2. Wykonanie eko- 

karmników, zawieszenie 

ich na drzewach w pobliżu 

przedszkola 

  

3.  Konkurs plastyczny – 

„Mój ulubiony bohater 

bajkowy”  

 

 

        

 

 

 

STYCZEŃ 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup        

( koordynator Magdalena 

Napieraj) 

1. Stworzenie w grupach, 

kącika zoologicznego 

bądź eko- hodowli 

zwierząt. 

 

2. Zorganizowanie spotkania 

z weterynarzem/ 

zoologiem, rozmowa z 

dziećmi na temat zwierząt 

hodowlanych i opieki na 

nimi ( zdjęcia z 

utworzonego kącika 

zoologicznego oraz ewent. 

spotkania z weterynarzem 

przesłać do końca lutego 

na przedszkolny FB) 

 

3. Walentynki – Dzień 

przyjaźni.(14.02.)  

 

4. Konkurs plastyczny – 

„Dzień Kota”(17.02.) 
 

5. Dzień Dinozaura (27.02.) 

 

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup       

( koordynator Natalia Rakowska) 

 

Nauczycielki wszystkich grup  

( koordynator Daniela Glabus) 
 

Nauczycielki wszystkich grup 



1. Dzień Wody ( 22.03): 

• przeprowadzenie 

eksperymentu 

badawczego  z użyciem 

wody, 

• wykonanie plakatów do 

przedszkolnych 

łazienek dotyczący nie 

marnowania wody 

(zdjęcia z 

przeprowadzonych 

zajęć oraz pracy przy 

plakacie przesłać na FB 

przedszkolny 22.03) 

 

2. Święto Przedszkola    

Leśny Zakątek 

 

3. I Dzień Wiosny ( 21.03)– 

uroczysty pochód 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

MARZEC 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

( koordynator Natalia Rakowska) 

1. Dzień Ziemi (21.04)  

• zajęcia dotyczące 

problemów segregacji 

odpadów, 

• wykonanie „ Eko- 

potworka” ( zdjęcia z 

przeprowadzonych 

zajęć oraz tworzenia 

pojemnika na zbiórkę 

kartek przesłać do 

21.04 na FB 

przedszkolny) 

 

2. Wielkanoc -Zajączek w 

Przedszkolu 

 

 

    

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 

Nauczyciele wszystkich grup  

(koordynator Natalia Rakowska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

1. Święto Polskiej Flagi 

(02.05.) 

 

2. Konkurs – „Dzień 

kosmosu” (21.05.) 

 

3. Dzień Mamy i Taty  

(26.05)  

• wykonanie prac dla 

rodziców z użyciem 

surowców wtórnych     

( zdjęcia z ww. 

wydarzeń zamieścić na 

 

 

      

 

 

 

MAJ 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup  

( koordynator Daniela Glabus) 

 

Nauczycielki wszystkich grup 



FB przedszkolnym do 

końca miesiąca 
 

1. Wykonanie plakatu pt.: 

Nie ma wakacji od bycia 

„Eko”  ( plakaty w dużym 

formacie wywiesić na 

klatkach schodowych oraz 

zamieścić na FB 

przedszkolnym do 15.06) 

 

2. Dzień Dziecka (1.06) – 

zabawy i gry 

indywidualne/ z 

animatorem 

 

3. Konkurs plastyczny : 

„Morskie Pejzaże” 

 

4. Festyn 

 

5. Pożegnanie dzieci idących 

do szkoły – uroczystości 

w grupach wiekowo 

najstarszych 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup  

(koordynator Natalia Rakowska) 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

Nauczycielki wszystkich grup 

 

Zachęcanie rodziców do angażowania się w różne akcje przedszkolne: 

• okresowe wzbogacanie kącika przyrody 

•  pomoc w organizacji uroczystości wewnątrzgrupowych  

• aktywny udział w wykonywaniu wraz z dziećmi zadań z kalendarza adwentowego  

• pomoc w organizacji pokarmu dla zwierząt podczas akcji charytatywnych odbywających 

się cyklicznie w przedszkolu  

• pomoc w organizacji kącika zoologicznego w danej grupie  

• pomoc w organizacji festynu bożonarodzeniowego oraz rodzinnego w czerwcu 

• aktywny udział w bogaceniu bazy materialnej grupy/przedszkola przez dostarczanie 

potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów,  

 

Zadania ogólne nauczycielek przedszkola, realizowane przez cały rok:  

 

1. Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach 

wychowawczo-dydaktycznych- raz w tygodniu przez i-dziennik 
2.  Informowanie rodziców przez i-dziennik o konkursach i akcjach charytatywnych 

prowadzonych przez nauczycielki przedszkola  



3. Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami, dotyczących specyficznych 

problemów dzieci (według potrzeb rodziców i nauczycieli) 
4. Zebranie ogólne rodziców- organizacja pracy w ciągu roku szkolnego ( wrzesień) 

5. Zebrania grupowe oraz konsultacje indywidualne ( raz w miesiącu) 

6. Współpraca z psychologiem oraz logopedą. 

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 

8. Skompletowanie i korzystanie z pomocy dydaktycznych o tematyce przyrodniczej,    

ekologicznej. 

9. Wzbogacanie zbiorów grupowych biblioteczek o nowe pozycje, w szczególności o 

ekologiczne treści. 

 

Współpraca nauczycieli- dzielenie się doświadczeniami. 

Cel główny :  

Współpraca nauczycieli jako zespołu. współpraca nauczycieli jako zespołu – nauczyciele 

wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody pracy, szczególnie w obszarze wychowania 

do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowania właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, a także w obszarze edukacji ekologicznej, 

nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI  

W PRZEDSZKOLU NR 187 LEŚNY ZAKĄTEK W ZS-P NR 1 W POZNANIU 

 W ROKU 2022/2023 

 

TERMIN RODZAJ UROCZYSTOŚCI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

W R Z E S I E Ń 

01.09.2022 Powitanie przedszkola. Rozpoczęcie 

nowego roku w grupach 

Nauczycielki wszystkich grup 

wrzesień Konkurs fotograficzny- Wspomnienia z 

wakacji  

Weronika Wieczorek 

20.09.2022 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Nauczycielki wszystkich grup 

22.09.2022 Dzień Sprzątania Świata – nauka 

segregacji odpadów 

Nauczycielki wszystkich grup 

wrzesień Konkurs plastyczny międzygrupowy  – 

Pani jesień 

Weronika Wieczorek 

23.09 2022 Pierwszy dzień Jesieni  Nauczycielki wszystkich grup 

30.09.2022 Dzień Chłopca Nauczycielki wszystkich grup 

P A Ź D Z I E R N I K 

07.10.2022 Święto Drzewa Maria Lechman 

11.10.2022 Międzynarodowy Dzień Dziewczynek Nauczycielki wszystkich grup 

14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej Nauczycielki wszystkich grup 

październik Zbiórka kasztanów dla leśnych zwierząt Ewa Kolasińska 

28.10.2022 Najciekawszy cudak z dyni - konkurs Maria Jasiewicz 

L I S T O P A D 

listopad Cudaki kasztaniaki – konkurs  Ewa Kolasińska 

10.11.2022 Narodowe Święto Niepodległości – 

konkurs Flaga Polski 

Ewa Kolasińska 

25.11.2022 Dzień Pluszowego Misia – akcja 

fotograficzna na FB „Mój Miś”  

Natalia Rakowska 

29.11.2022 Andrzejki Nauczycielki wszystkich grup 



listopad Pasowanie na Przedszkolaka Nauczycielki grup 

najmłodszych 

G R U D Z I E Ń 

06.12.2022 Mikołajki Nauczycielki wszystkich grup 

grudzień Kiermasz Bożonarodzeniowy Nauczycielki wszystkich grup 

grudzień Konkurs plastyczny dla międzygrupowy 

-Pani Zima- wykonanie plakatu techniką 

dowolną 

Karolina Zygmaniak, Jola 

Zygmaniak  

grudzień Konkurs „Najpiękniejsza kartka 

świąteczna” 

Agata Sobotkowska 

20.12.2022 Wigilia w grupach Nauczycielki wszystkich grup 

S T Y C Z E Ń 

styczeń Dzień Babci i Dziadka Nauczycielki wszystkich grup 

styczeń Mój ulubiony bohater bajkowy- konkurs Magdalena Napieraj 

L U T Y 

luty Bal Karnawałowy Nauczycielki wszystkich grup 

Luty  Konkurs plastyczny – z okazji dnia Kota  Daniela Glabus 

14.02.2023 Dzień przyjaźni – Walentynki Natalia Rakowska, 

 

14.02.2023 Walentynkowa kartka  Ewa Kolasińska 

24.02.2023 Tłusty Czwartek Nauczycielki wszystkich grup 

27.02.23  Dzień Dinozaura Nauczycielki wszystkich grup 

Weronika Wieczorek 

M A R Z E C 

03.03.2023 Dzień wody Nauczycielki wszystkich grup 

Marzec Konkurs fotograficzny- Mój pupil Weronika Wieczorek  

Marzec Zbiórka dla Schroniska Cztery Łapy 

Żychlin 

Weronika Wieczorek  

Marzec Święto Przedszkola „Leśny Zakątek” Nauczycielki wszystkich grup 

21.03.2023 I Dzień Wiosny – uroczysty pochód, 

Wiosenny ogród 

Natalia Rakowska 

K W I E C I E Ń 

kwiecień Wielkanoc Nauczycielki wszystkich grup 



Zajączek w Przedszkolu 

kwiecień Palemka wielkanocna – konkurs 

plastyczny 

Agata Sobotkowska 

21.04.2023 Dzień Ziemi – happening ekologiczny Natalia Rakowska 

M A J 

02.05.2023 Święto Polskiej Flagi Nauczycielki wszystkich grup 

11.05.2023 Dzień recyclingu Nauczycielki wszystkich grup 

19.05.2023 Dzień pszczoły Nauczycielki wszystkich grup 

maj Dzień kosmosu – konkurs  Daniela Glabus 

26.05.2023 Dzień Mamy i Taty Nauczycielki wszystkich grup 

C Z E R W I E C 

01.06.2023 Dzień Dziecka – przedstawienie Nauczycielki wszystkich grup 

07.06.2023 Morskie pejzaże – konkurs plastyczny 

dla grup 

Natalia Rakowska 

czerwiec Spotkanie z policjantem Ewa Kolasińska 

czerwiec Festyn Nauczycielki wszystkich grup 

czerwiec Pożegnanie dzieci idących do szkoły – 

uroczystości w grupach wiekowo 

najstarszych 

Nauczycielki wybranych grup 

S I E R P I E Ń 

sierpień Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 

rozpoczynających naukę w przedszkolu 

Nauczycielki grup 

najmłodszych 

 

 

Cały rok: 

- spektakle teatralne i koncerty na terenie przedszkola 

- wycieczki grupowe 

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 

- udział w programach edukacyjnych 

- udział w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, „Szlachetna Paczka” 

- zbiórka surowców wtórnych: zbiórka nakrętek, kasztanobranie, zbiórka 

makulatury, elektrośmieci i inne 


