
RYTM WYDARZEŃ NA MIESIĄC MAJ 2022 r. 
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 

IM. JANUSZA KORCZAKA W LEGIONOWIE

Lp. Data Wydarzenie Odbiorcy/uczestni
cy wydarzenia

1 4.05.2022 
śr.

„Międzynarodowy Dzień Strażaka” – realizacja zajęć z cyklu „Poznajemy różne zawody”- 
zapoznanie się z pracą i wyglądem strażaka, kształtowanie postawy moralnej wobec 
zawodów zaufanych

Gr. Podróżnicy, 
Słoneczka, Kolorki

2 6.05.2022
pt.

„Kodowanie z emocjami” - w ramach Międzynarodowego Projektu edukacyjnego „Emocja” Gr. Smakusie

3 9.05.2022
pn.

„Dzień godności osób niepełnosprawnych” – poznanie różnych niepełnosprawności , 
kształtowanie empatii wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami

Gr. Podróżnicy

4 10.05.2022
wt.

1. XI Ogólnopolskie Święto Optymizmu „Żółte latawce optymizmu” - w tym dniu 
wszyscy ubierają się w kolorze żółtym
2. XXIV Międzyprzedszkolne Mistrzostwa Warcabowe

1. Wszystkie grupy

2.Reprezentant 
przedszkola

5 11.05.2022
śr.

1. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

   2.  „Poznajemy  zwierzęta  na  wsi”  -  film  z  życia  zwierząt  mieszkających  na  wsi  w
gospodarstwie nagrany przez jednego rodzica

1. Gr. Zdobywcy, 
Smakusie, 
Odkrywcy
2. Gr. Gwiazdki

6 12.05.2022
czw.

1. „Sensoryczna  plastyka” - realizacja  Ogólnopolskiego  Projektu  Edukacyjnego
„Gramy zmysłami – stymulowanie zmysłów dzieci 
2. Siejemy nasiona  roślin  miododajnych  – działania  w  ramach  akcji  „Zielona  ręka”  -
rozwijanie wiedzy na temat świata roślin
3. „Dzień Pielęgniarki” - zajęcia społeczne – rozwijanie wiedzy na temat zawodu, nagranie
audio video rodzica
4. Zdjęcia do tablo dla dzieci kończących edukację w naszym przedszkolu oraz zdjęcia
grupowe dla pozostałych oddziałów przedszkolnych
5. Zajęcia z cyklu LEGO education – podnoszenie kompetencji matematycznych u dzieci 

1. Gr. Zdobywcy

2. Gr. Odkrywcy

3. Gr. Odkrywcy

4. Wszystkie grupy

Gr. Słoneczka 

7 13.05.2022
pt.

1. „Drewniane czary” - działanie w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „Z darami
natury świat  nie jest  ponury” - rozwijanie świadomości ekologicznej,  tworzenie własnego
instrumentu muzycznego
2. „Skarpetkowy przyjaciel” - tworzenie pacynki ze skarpetki

1. Gr. Odkrywcy

2. Gr. Smakusie

8 16.05.2022
pn.

1. „Ekokulturalne  przedszkole”  -  działania  w  ramach  ogólnopolskiego  projektu  –
rozwijanie postaw proekologicznych
2. Wykonanie prezentów dla mam z okazji zbliżającego się święta
3. „Dzień  niezapominajki”  –  promocja  walorów  polskiej  przyrody i  różnorodności
biologicznej, przypomnienie o potrzebie ochrony. 

1. Gr. Odkrywcy

2. Gr. Słoneczka
3. Gr. Kolorki

9 17.05.2022
wt.

Moduł  5  „Kraina  odwagi”   -  realizacja  Międzynarodowego  projektu  Edukacyjnego
„Emocja”

Gr. Kolorki

10 18.05.2022
śr.

1. „Księżniczka”  -  realizacja  projektu  edukacyjnego  „ABC empatii” -  kształtowanie
postawy akceptacji wobec osób z zespołem Downa
2.   „Sensoryczna  plastyka”  -   realizacja  Ogólnopolskiego  Projektu  Edukacyjnego
„Gramy zmysłami”

1. Gr. Zdobywcy

2. Gr. Kolorki

11 19.05.2022
czw.

1.  Wewnątrzgrupowe  obchody  Dnia  Dobrych  Uczynków –  kształtowanie  postaw
emocjonalnych i społecznych
2. „Zielone kanapki” - zajęcia kulinarne – kształtowanie nawyków prozdrowotnych
3. „Emocje wyrażone muzyką” w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
„Emocja”
4. Zajęcia z cyklu LEGO education – podnoszenie kompetencji matematycznych u dzieci 
5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

1. Gr. Odkrywcy

2. Gr. Marzyciele
3. Gr. Smakusie

4. Gr. Słoneczka
5. Gr. Kolorki, 
Gwiazdki, 
Biegusie, 
Podróżnicy



12 20.05.2022
pt.

1. Warsztaty plastyczne z mamą Mateusza M. - rozwijanie sprawności manualnej
2. „Siejemy nasiona roślin miododajnych” w ramach obchodu Światowego Dnia Pszczół –
kształtowanie wiedzy na temat świata roślin i ochrony środowiska
3.  „Światowy Dzień Pszczół”  – zapoznanie  z  życiem i  pracą  pszczół,  uświadamianie  o
potrzebie obecności pszczół w środowisku
4. „Doświadczam się i ruszam, więc mam sprawną buzię i dłonie” - innowacja
5. „Cała Polska czyta dzieciom” - wiersz „Lokomotywa” nagrany przez jednego rodzica

1. Gr. Zdobywcy
2. Gr. Marzyciele

3. Gr. Podróżnicy, 
Biegusie, Kolorki
4. Gr. Zdobywcy
5. Gr. Gwiazdki

13 24.05.2022
wt. 

1. „Zapraszam cię do mojego świata” - innowacja pedagogiczna – rozwijanie wiedzy na
temat świata ludzi niepełnosprawnych – autyzm
2. Nagranie dla mamy i taty
3. „Dzień ślimaka”

1. Gr. Marzyciele

2. Gr. Smakusie
3. Gr. Kolorki

14 25.05.2022
śr.

„Dzień mleka” -  w tym dniu dzieci z grupy Kolorki ubierają się na biało. Zapoznanie z
mlekiem i jego przetworami – realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Pyszny
sposób na nudę, czyli... przedszkolna książka kucharska”

Gr. Kolorki

15 26.05.2022
czw. 

1. Realizacja  projektu  edukacyjnego  „Wyzwania  Teodora”  -  sprawność  kochającego
serca – zwrócenie uwagi na uczucia drugiego człowieka
2.  „Tęcza  w  słoiku”  -  działania  w  ramach  realizacji  innowacji  pedagogicznej
„Odkrywcy  na  tropie  nauki  –  przez  małe  eksperymenty  do  dużej  wiedzy”  -
kształtowanie zdolności obserwacyjnych
3. „Dzień mamy” - przygotowanie przez dzieci upominków dla mam

1. Gr. Zdobywcy

2. Gr. Odkrywcy

3. Gr. Gwiazdki

16 27.05.2022
pt.

1. Koncert muzyczny Puch Puch
2.  XVIII Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Poeci-Dzieciom”

1. Wszystkie grupy
2. Reprezentant z 
przedszkola

17 30.05.2022
pn.

Amatorski Teatr Nauczycieli Przedszkola - „Rzepka” Wszystkie grupy

18 31.05.2022
wt. 

1. „Zdrowe lody” - produkcja sorbetu owocowego w ramach obchodu Dnia Dziecka
2.  „Szaszłyki  zdrowe  bo  owocowe” -  zrobienie  i  degustacja  szaszłyków  z  owoców
sezonowych -   realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Pyszny sposób na
nudę, czyli... przedszkolna książka kucharska”

1. Gr. Smakusie
2. Gr. Kolorki

     
4-13.05.2022  r.  Rodzinny  Konkurs  Fotograficzny  „Z  aparatem  na  majówkę”  -  poszerzanie  zainteresowań
przyrodniczych, kształtowanie umiejętności fotografowania , zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. 

                          Opracowała:                                                                                                           Zatwierdził:
                    Milena Kurpiewska                                                                                             Dyrektor Przedszkola 


