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

IM. JANUSZA KORCZAKA W LEGIONOWIE

Lp. Data Wydarzenie Odbiorcy/
uczestnicy

wydarzenia

1 4.10.2022
wtorek

1. „Światowy Dzień Zwierząt” – warsztaty dla dzieci – kształtowanie  szacunku do 
zwierząt, nauka odpowiedniej opieki.

1. Gr. Zdobywcy, 
Biegusie, Kolorki

2 5.10.2022 
środa

1.Zajęcia dodatkowe w ramach   Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Wróbelka
Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” - wprowadzenie dzieci w świat 
literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa
2. „Światowy Dzień Zwierząt” - rozwijanie postawy moralnej wobec świata zwierząt, 
poczucia empatii oraz niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom. 
3.  „Poznajemy zawody naszych rodziców” - tancerz, instruktor, trener i choreograf – 
rodzice Laury.

1. Gr. Gwiazdki

2. Gr. Odkrywcy

3. Gr. Słoneczka

3 6.10.2022
czwartek

„Światowy Dzień Uśmiechu” – dzieci z grupy Smakusie przychodzą w żółtych 
koszulkach

Gr. Smakusie

4 10.10.2022
poniedziałek

„Światowy Dzień Drzewa” - wycieczka do lasu, zapoznanie z gatunkami drzew, 
omówienie znaczenia drzew w środowisku ludzi i zwierząt. 

Gr. Biegusie, Kolorki

5 11.10.2022
wtorek

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Gramy zmysłami” - sensoryczny spacer, poznawanie świata wieloma zmysłami, 
budowanie wiedzy na temat integracji sensorycznej.
2. „Cała Polska czyta dzieciom” - tata Jasia
3. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Dotknij, poczuj, zobacz” - wulkan

1. Gr. Gwiazdki, 
Słoneczka

2. Gr. Kolorki
3. Gr. Kolorki

6 12.10.2022
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. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Gramy zmysłami” - ścieżka sensoryczna, wielozmysłowe poznanie otaczającej przyrody
3. „Sadzimy żonkile” – w ramach akcji „Pola nadziei” - rozwijanie wiedzy na temat 
ludzi nieuleczalnie chorych, współpraca z Hospicjum Domowym w Warszawie

1. Gr. Gwiazdki

2. Gr. Zdobywcy, 
Kolorki

3. Gr. Podróżnicy

7 13.10.2022
czwartek

1. "Dzień ratownictwa medycznego" – warsztaty z udzielania pierwszej pomocy - 
poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,  przełamywanie barier 
przed służbą medyczną. 
2. "Lecą na głowę liście kolorowe" – Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Projektu 
Ogólnopolskiego "Z darami natury świat nie jest ponury" – ćwiczenie orientacji w 
przestrzeni własnego ciała
3. "Cała Polska czyta dzieciom" – mama Lenki L. - rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych
4. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Innowacji pedagogicznej "Mali badacze" – 
eksperymenty z wodą- rozbudzanie ciekawości otaczającym światem

1. Gr. Biegusie

2. Gr. Podróżnicy

3. Gr. Podróżnicy

4. Gr. Słoneczka

8 14.10.2022
piątek

1. „Cała Polska czyta dzieciom” - tata Hani- propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
3.  „Dzień Edukacji Narodowej” – uroczystość wewnętrzna, godz. 10.00

1. Gr. Biegusie
2. Wszystkie grupy

9 17.10.2022
poniedziałek

1. "Światowy Dzień Chleba" – zajecia kulinarne -zapoznanie z przepisem na chleb, 
przygotowanie ciasta na chleb i degustacja
2. "Cała Polska czyta dzieciom" – mama Antosi

1. Gr. Smakusie

2. Gr. Słoneczka

10 18.10.2022
wtorek

1. "Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza)" - poznanie zasad funkcjonowania poczty, 
zapoznanie z zawodem listonosza.
2. "Cała Polska czyta dzieciom" – mama Michałka
3. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Dotknij, poczuj, zobacz” - samorosnący balon

1. Gr. Odkrywcy, 
Kolorki
2. Gr. Kolorki
3. Gr. Kolorki

11 19.10.2022
środa

1. Uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”, godz.15.00 - włączenie dzieci do 
społeczności przedszkolnej, kształtowanie umiejętności występowania przed publicznością 
i prezentowania siebie. 

1. Gr. Gwiazdki



2. "Dzień poczty polskiej" – spacer i wizyta w najbliższym urzędzie pocztowym
3. „Poznajemy zawody naszych rodziców” - tata Olka. 
4. Uroczystość "Pasowania na Przedszkolaka" godz. 15.30 – wspomaganie procesu 
adaptacji dzieci do przedszkola, prezentacja swoich umiejętności na tle grupy.

2. Gr. Smakusie
3. Gr. Biegusie
4. Gr. Podróżnicy

12 20.10.2022
czwartek

1. "Poznajemy zawody naszych rodziców" – mama Lenki L. – kształtowanie wiedzy na 
temat zawodu grafika komputerowego
2. Uroczystość "Pasowania na Przedszkolaka" godz.15.00.- wspomaganie procesu 
adaptacji dzieci do przedszkola, prezentacja swoich umiejętności na tle grupy.
3. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji  projektu "Jestem małym przyjacielem 
przyrody" – warsztaty techniczno-plastyczne  "W jesiennym  słoiczku"

1. Gr. Podróżnicy

2. Gr. Słoneczka

3. Gr. Smakusie

13 21.10.2022
piątek

1. "Światowy Dzień Owoców i Warzyw" – "Sok warzywno-owocowy" dodatkowe  
zajecia kulinarne w ramach realizacji  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Pyszny 
sposób na nudę, czyli… przedszkolna książka kucharska" - podniesienie świadomości 
społecznej co do znaczenia spożywania owoców i warzyw dla lepszego zdrowia 
2. "Światowy Dzień Owoców i Warzyw" – zajęcia kulinarne  "Francuskie ciasteczka z 
jabłkami".

Gr. Kolorki

2. Gr. Zdobywcy

14 24.10.2022
poniedziałek

Dodatkowe warsztaty dla dzieci w ramach realizacji Innowacji pedagogicznej 
"Doświadczam się i ruszam, więc mam sprawną buzię i dłonie"

Gr. Zdobywcy

15 25.10.2022
wtorek

1.  Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji projektu "Przedszkolaków podróże małe i 
duże" – kształtowanie postaw patriotycznych.
2. "Cała Polska czyta dzieciom" – mama Poli
3. “Światowy Dzień Kartofla” -zajecia dodatkowe  w ramach realizacji 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Pyszny sposób na nudę, czyli… przedszkolna 
książka kucharska"
4. "Światowy dzień osób jąkających się" – warsztaty dla dzieci, informator "Jak radzić 
sobie z niepłynnym mówieniem u dzieci" -szerzenie świadomości wśród dzieci, rodziców i 
nauczycieli. Realizacja: Specjalisci logopedzi

1. Gr. Zdobywcy

2. Gr. Kolorki
3. Gr. Kolorki

4. Cała społeczność 
przedszkolna

16 26.10.2022
środa

"Święto Dyni" – warsztaty polisensoryczne. Gr. Odkrywcy

17 27.10.2022
czwartek Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Innowacji pedagogicznej "Mali badacze" – 

eksperymenty z wodą- rozbudzanie ciekawości otaczającym światem
 Gr. Słoneczka

18 28.10.2022
piątek

Koncert muzyczny Puch -Puch – koncert z instrumentami egzotycznymi "Siła 
warzyw" – Duduk - klarnet trzcinowy

Wszystkie grupy

19 31.10.2022
poniedziałek

Warsztaty  w ramach realizacji  Projektu „ABC Emocje” -  kształtowanie umiejętności 
budowania pozytywnych relacji, poznanie siebie i innych

Gr. Zdobywcy

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

Opracowała:                                                                                                           Zatwierdził:
Milena Kurpiewska                                                                                          Dyrektor Przedszkola

 


