
RYTM DODATKOWYCH WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2022 r. 
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 

IM. JANUSZA KORCZAKA W LEGIONOWIE

Lp. Data Wydarzenie Odbiorcy/uczestni
cy wydarzenia

1 3.11.2022
czwartek

1. „Cała Polska czyta dzieciom” - tata Laury - rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2 „Jesienna pogoda”- zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej 
„Doświadczam i ruszam się, więc mam sprawną buzię i dłonie” 
3. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Terapia ręki dla każdego”

1. Gr. Słoneczka
2. Gr. Podróżnicy

3. Gr. Kolorki

2 4.11.2022
piątek

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” - wprowadzenie dzieci 
w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej oraz promowanie 
czytelnictwa. 
2. „Jeżowy domek” - zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu 
„Z darami natury świat nie jest ponury” - wykonanie schronienia dla jeża na czas 
zimowego snu z materiałów przyrodniczych 
3."Dzień postaci z bajek" – dzieci z gr. Kolorki przebierają się za swoje ulubione postaci z 
bajek

1. Gr. Gwiazdki

2. Gr. Podróżnicy

3.Gr. Kolorki

4 7.11.2022
poniedziałek

„Cała Polska czyta dzieciom” - mama Oliwii - rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Gr. Smakusie

5 8.11.2022
wtorek

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Mali badacze" – 
eksperymenty z powietrzem – rozbudzanie ciekawości otaczającym światem
2. “Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania” - zajęcia dodatkowe w ramach 
realizacji  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Pyszny sposób na nudę, czyli… 
przedszkolna książka kucharska"- przygotowanie śniadania w formie szwedzkiego stołu 
ze zdrowymi produktami; stworzenie piramidy zdrowego żywienia 
3. „Cała Polska czyta dzieciom” - mama Weroniki - rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych.

1. Gr. Słoneczka

2. Gr. Kolorki

3. Gr. Kolorki

6 9.11.2022
środa

1. „Cała Polska czyta dzieciom” - mama Floriana - rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Innowacyjnego Projektu Edukacyjnego 
„Tanecznym krokiem poznaje siebie i świat” - zapoznanie z bajką „Minionki” oraz nowym
tańcem
3. Spotkanie z p. Anią- specjalistą od spraw żywienia – zapoznanie z zasadami 
prawidłowego odżywiania

1. Gr. Gwiazdki
2. Gr. Smakusie

3. Gr. Słoneczka

7 10.11.2022
czwartek

1. „11 listopada - Święto Niepodległości” - uroczystość wewnętrzna, godz. 11.30 - 
kształtowanie postawy: szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego
zachowania podczas uroczystości – ubiór w barwach narodowych biało-czerwonych. 
2. „Międzynarodowy Dzień Jeża” – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych

1. Wszystkie grupy

2. Gr. Słoneczka, 
Kolorki

8 14.11.2022
poniedziałek

1. „Światowy Dzień Cukrzycy” - „Niebieski krąg” - razem w walce z cukrzycą. Spektakl 
Teatralny - „Zdrowy styl życia Tosi i Tadzika” - teatrzyk kukiełkowy dla wszystkich grup 
przedszkolnych. Zajęcia edukacyjne w grupach w zakresie profilaktyki odżywiania z 
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych/filmów edukacyjnych. Przemarsz ulicami 
Legionowa z niebieskimi balonami.
2. „Ogólnopolski Dzień Seniora” – wykonanie kartek z okazji Dnia Seniora dla 
podopiecznych Domu Opieki Tulipan – uwrażliwienie dzieci na potrzeby  ludzi starszych i 
samotnych
3. „Poznajemy zawody naszych rodziców” - pielęgniarka – mama Weroniki
4. „Światowy dzień dobroci” – realizacja Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne 
Przedszkole – rozwijanie optymistycznych cech

1. Wszystkie grupy 

2. Gr. Słoneczka

3. Gr. Kolorki
4. Gr. Kolorki

9 15.11.2022
wtorek

1. „Moja okolica” - zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu
„Z kulturą mi do twarzy”  - rozwijanie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych i ich 
potrzeb 
2. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego 
„Dotknij, poczuj, zobacz” - slime

1. Gr. Podróżnicy

2. Gr. Kolorki



10 16.11.2022
środa

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Dzieciaki Mleczaki" - wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów 
mlecznych w ich diecie.
2. „Cała Polska czyta dzieciom” - mama Hani P. - rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
3. „Jesteśmy tacy sami” - zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Międzynarodowego 
Projektu „Z kulturą mi do twarzy” - kształtowanie wiedzy na temat osób 
niepełnosprawnych i ich potrzeb 
4. „Dzień tolerancji” - realizacja Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne 
Przedszkole – rozwijanie optymistycznych cech

1. Gr. Gwiazdki 

2. Gr. Słoneczka
3. Gr. Podróżnicy

4. Gr. Kolorki

11 17.11.2022
czwartek

1. „Jesienne pudełko sensoryczne” - zajęcia dodatkowe w ramach realizacji projektu 
„Razem przez cztery pory roku”
2. „Cała Polska czyta dzieciom” - Staś W. absolwent przedszkola - rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych.
3. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Gramy zmysłami” - tworzenie więzi w grupie rówieśniczej – sensoryczna matematyka
4. Wycieczka do Muzeum Łowiectwa i jeździectwa – lekcje muzealne

5. „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka" - kształtowanie świadomości posiadania 
własnych praw

1. Gr. Smakusie

2. Gr. Gwiazdki 

3. Gr. Zdobywcy, 
Słoneczka
4. Gr. Smakusie, 
Biegusie 
5. Gr. Odkrywcy

12 18.11.2022
piątek

1. „Nie ma dzieci, są ludzie” - zajęcia dodatkowe w ramach realizacji 
Międzynarodowego Projektu „Z kulturą mi do twarzy” - zapoznanie z konwencją praw 
dziecka, przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka
2. „Dzień Myszki Miki” – zachęcamy aby w tym dniu dzieci z gr. Kolorki miały na sobie 
jakiś element związany z Myszką Miki – zapoznanie z bajkami z udziałem kultowej myszy, 
integracja dzieci 
3. "Cała Polska czyta dzieciom" - rozwijanie zainteresowań czytelniczych – mama 
Piotrusia

1. Gr. Podróżnicy

2. Gr. Kolorki

3. Gr. Biegusie

13 21.11.2022
poniedziałek

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Gramy zmysłami” - poznawanie świata wieloma zmysłami oraz budowanie wiedzy na 
temat integracji sensorycznej. 
2.  Wycieczka do Muzeum Łowiectwa i jeździectwa – lekcje muzealne

3. „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” - kształtowanie u dzieci świadomości 
posiadania własnych praw. 
4. „Światowy dzień życzliwości i pozdrowień” – realizacja Ogólnopolskiego Programu 
Optymistyczne Przedszkole.
5. „Mamo, tato pobaw się ze mną” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, godz.16.00 – 
obowiązuje strój sportowy.

1. Gr. Gwiazdki 

2.  Gr. Kolorki, 
Podróżnicy, 
Odkrywcy
3. Gr. Kolorki

4. Gr. Kolorki

5. Rodzice i dzieci 
z gr. Smakusie

14 22.11.2022
wtorek

1. "Dzień kredki" - zainteresowanie dzieci wiedzą na temat powstawania i produkcji kredek,
zapoznanie z rodzajami kredek
2. Wycieczka do Muzeum Łowiectwa i jeździectwa – lekcje muzealne

3. „Mamo, tato pobaw się ze mną” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, godz.15.30 – 
obowiązuje strój sportowy.

1. Gr. Kolorki

2. Gr.  Zdobywcy, 
Marzyciele
3. Rodzice i dzieci 
z gr. Słoneczka

15 23.11.2022
środa

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Zabawa sztuką” - propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz 
zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
2. „Mamo, tato pobaw się ze mną” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, godz.15.00 - 
obowiązuje strój sportowy.
3. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego 
„Dotknij, poczuj, zobacz” - gniotek

1. Gr. Gwiazdki 

2. Rodzice i dzieci 
z gr. Podróżnicy
3. Gr. Kolorki

16 24.11.2022
czwartek

1. „Moja zaczarowana jesienna rodzina” - zajęcia dodatkowe w ramach realizacji 
projektu „Przybij piątkę rodzinie”
2.  Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Mali badacze" – 
eksperymenty z powietrzem – rozbudzanie ciekawości otaczającym światem
3. “Dzień buraka” - zajęcia dodatkowe w ramach realizacji  Ogólnopolskiego Projektu 
Edukacyjnego "Pyszny sposób na nudę, czyli… przedszkolna książka kucharska" 

1. Gr. Smakusie

2. Gr. Słoneczka

3. Gr. Kolorki



zachęcamy, by w tym dniu dzieci z grupy Kolorki ubrane były na czerwono  - zapoznanie z 
wyglądem buraka czerwonego i białego, jak powstaje cukier i wyroby cukiernicze, wpływ 
cukru na zdrowie człowieka
4. "Cykl życia motyla" – zajęcia dodatkowe w ramach projektu edukacyjnego "W 
świecie Montessori".
5. „Mamo, tato pobaw się ze mną” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, godz.15.30 - 
obowiązuje strój sportowy.

4. Gr. Biegusie

5. Rodzice i dzieci 
z gr. Marzyciele

17 25.11.2022
piątek

1. „Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia” - zapoznanie dzieci z historią powstania 
Święta Pluszowego Misia, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania 
zabawek, integracja grupy, tego dnia dzieci z grup Zdobywcy, Marzyciele, Kolorki, Biegusie 
przynoszą do przedszkola swoje misie
2. Wycieczka do Muzeum Łowiectwa i jeździectwa – lekcje muzealne

3. Koncert muzyczny Puch-Puch – koncert z instrumentami egzotycznymi „Sen drzew” 
- Oud-perska lutnia.
4. „Mamo, tato pobaw się ze mną” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, godz.15.00 - 
obowiązuje strój sportowy.

1. Gr. Zdobywcy, 
Marzyciele, 
Kolorki, Biegusie

2. Gr.  Gwiazdki, 
Słoneczka
3. Wszystkie grupy

4. Rodzice i dzieci 
z gr. Zdobywcy

18 28.11.2022
poniedziałek

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji „Doświadczam i ruszam się, więc 
mam sprawną buzię i dłonie” 
2. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Kreatywnie przez 
cztery pory roku. Jesień” - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie 
kreatywności i wrażliwości dzieci 
3. „Dzień pluszowego misia” - poznanie historii powstania pluszowego misia oraz 
przybliżenie postaci znanych misiów. 
4. „Mamo, tato pobaw się ze mną” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, godz.15.00 - 
obowiązuje strój sportowy.
5. „Mamo, tato pobaw się ze mną” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, godz.15.30 - 
obowiązuje strój sportowy.

1. Gr. Zdobywcy

2. Gr. Słoneczka

3. Gr. Odkrywcy

4. Rodzice i dzieci 
z gr. Biegusie
5. Rodzice i dzieci 
z gr. Odkrywcy

19 29.11.2022
wtorek

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji projektu "ABC emocje" - kształtowanie 
umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
2. „Cała Polska czyta dzieciom” - tata Basi - rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
3. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Gramy zmysłami” - sensoryczna matematyka
4. „Mamo, tato pobaw się ze mną” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, godz.15.30 - 
obowiązuje strój sportowy.

1. Gr. Zdobywcy

2. Gr. Słoneczka
3. Gr. Kolorki

4. Rodzice i dzieci 
z gr. Kolorki

20 30.11.2022
środa

1. „Mamo, tato pobaw się ze mną” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, godz.15.30 - 
obowiązuje strój sportowy.

1. Rodzice i dzieci 
z gr. Gwiazdki

Legenda:
- Wydarzenia finansowane z Rady Rodziców
- Dodatkowe zajęcia dla dzieci – projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne, akcje
- "Cała Polska czyta dzieciom",  "Poznajemy zawody naszych rodziców" – zajęcia z udziałem rodzica
- Święta nietypowe

Opracowała:                                                                                                           Zatwierdził:
Milena Kurpiewska                                                                                          Dyrektor Przedszkola


