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

IM. JANUSZA KORCZAKA W LEGIONOWIE

Lp. Data Wydarzenie Odbiorcy/uczestni
cy wydarzenia

1 1.12.2022
czw.

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Bliżej
pieska”  - rozwijanie wiedzy na temat właściwego traktowania zwierząt, dbania o nie oraz
porozumiewania się z nimi
2. Wycieczka edukacyjna do Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.
3. Spotkanie z autorem i ilustratorem literatury dla dzieci p. Krzysztofem Kiełbasińskim w
ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

4. „Dzień choinki” - wspólne ubieranie choinki – kultywowanie tradycji świątecznej

1. Gr. Gwiazdki

2. Gr. Smakusie
3. Gr. Marzyciele, 
Zdobywcy, Kolorki,
Biegusie, 
Podróżnicy
4. Gr. Biegusie

2 1-20.12.2022 Udział  w  konkursie  „Świąteczna  kartka”  -  rozbudzanie  zainteresowań  plastycznych  -
pielęgnowanie zwyczajów świątecznych

Gr. Marzyciele

3 1-31.12.2022 1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji projektu „Zdrowo jem więcej wiem” - 
kształtowanie postaw prozdrowotnych - poznawanie zasad zdrowego odżywiania i wpływu 
aktywności fizycznej na zdrowie
2. 1-31.12.2022 r. - Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Mały Miś w 
świecie wielkiej literatury" – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci 

1. Gr. Marzyciele

2. Gr. Biegusie

4 2.12.2022
pt.

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. „Wszyscy jesteśmy równi” – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych –
przybliżenie dzieciom problemów osób niepełnosprawnych,  kształtowanie postawy empatii, 
tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych

1. Gr. Gwiazdki

2. Gr. Kolorki

5 5.12.2022
pn.

1. „Święto Górnika - Barbórka” - zapoznanie dzieci z pracą górnika, wyglądem munduru
galowego oraz historią powstania węgla

2.  Zajęcia  dodatkowe  w  ramach  realizacji innowacyjnego  projektu  edukacyjnego
„Tanecznym krokiem poznaje siebie” - zapoznanie z bajką „Rudolf Czerwononosy” oraz
nowym tańcem
3.  „Ubieramy  choinkę”–  wspólne  ubieranie  choinki, poznawanie  zwyczajów  i  tradycji
związanych  z  obchodzeniem  Świąt  Bożego  Narodzenia,  rozwijanie  umiejętności
współdziałania w grupie.
4.  „Cała Polska czyta dzieciom” - mama Judyty – rozwijanie zainteresowań czytelniczych
5. „Cała Polska czyta dzieciom” - rozwijanie zainteresowań czytelniczych
6. Warsztaty w ramach realizacji Projektu „ABC Emocje” - kształtowanie umiejętności
budowania pozytywnych relacji, poznanie siebie i innych

1. Gr. Zdobywcy

2. Gr. Smakusie

3. Gr. Kolorki

4. Gr. Kolorki

5. Gr. Biegusie
6. Gr. Zdobywcy

6 6.12.2022
wt.

„W poszukiwaniu mikołajkowych prezentów” - zabawy tropiące -  rozwijanie umiejętności
uczestniczenia  we  wspólnych  zabawach  tropiących.  Stwarzanie  okazji  do  wyrażania
pozytywnych  uczuć  (radości),  zapoznanie  z  tradycjami  związanymi  z  mikołajkami,
rozwijanie  u  dzieci  zainteresowań czytelniczych,  kształtowanie  umiejętności  słuchania  ze
zrozumieniem.

Wszystkie grupy

7 7.12.2022
śr.

1. „Cała  Polska  czyta  dzieciom”  -  Tymek  K.  absolwent  przedszkola  -   rozwijanie
zainteresowań czytelniczych.
2. „Cała Polska czyta dzieciom” – mama Stasia – rozwijanie zainteresowań czytelniczych
3. „Cała Polska czyta dzieciom” - mama Zosi -  rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
4.  Zajęcia  dodatkowe  w  ramach  realizacji Projektu  Edukacyjnego  „Terapia  ręki  dla
każdego”- ćwiczenia usprawniające napięcie mięśniowe 
5.  Zajęcia  dodatkowe  w  ramach  realizacji  innowacji  pedagogicznej  „Doświadczam  i
ruszam się, więc mam sprawną buzię i dłonie” - terapia ręki

1. Gr. Gwiazdki

2. Gr. Słoneczka
3. Gr. Kolorki
4. Gr. Smakusie

5. Gr. Podróżnicy

8 8.12.2022
czw.

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Mali badacze” Jak 
znaleźć powietrze?
2. „Cała Polska czyta dzieciom” - mama Antka - rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
3.  Zajęcia  dodatkowe  w  ramach  realizacji Ogólnopolskiego  Projektu  Edukacyjnego

1. Gr. Słoneczka

2. Gr. Gwiazdki
3. Gr. Smakusie



„Przybij piątkę rodzinie”.
4.  „Świąteczne  pierniki”  -  zajęcia  kulinarne  z  mamą  Antka  i  Stasia  -  pielęgnowanie
zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, stwarzanie pozytywnej atmosfery w
grupie
5. Zajęcia  dodatkowe  w  ramach  realizacji  Projektu  Edukacyjnego  „Terapia  ręki  dla
każdego”- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
6. Wycieczka do Urzędu Miasta w Legionowie na spektakl „Okulary św. Mikołaja

4. Gr. Marzyciele

5. Gr. Kolorki

6. Gr. Biegusie

9 9.12.2022
pt.

1. Wykonanie kartek świątecznych dla hospicjum - kształtowanie postawy szacunku, 
wdrażanie do postaw wolontaryjnych
2. „Cztery wielkie wynalazki” - zapoznanie z wynalazkami pochodzącymi z Chin w ramach
udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”
3. „Cała Polska czyta dzieciom” - tata Wiktora – rozwijanie zainteresowań czytelniczych

1. Gr. Zdobywcy

2. Gr. Podróżnicy

3. Gr. Biegusie

10 12.12.2022
pn.

1.  Zajęcia  dodatkowe  w  ramach  realizacji  Ogólnopolskiego  Projektu  Edukacyjnego
„Gramy zmysłami” - poznawanie świata wieloma zmysłami oraz  budowanie  wiedzy na
temat integracji sensorycznej. 
2. „Dzień guzika” - doskonalenie umiejętności społecznych

3. „Cała Polska czyta dzieciom” - mama Oli – rozwijanie zainteresowań czytelniczych
4.  Zajęcia  dodatkowe  w  ramach  realizacji innowacji  pedagogicznej  „Doświadczam  i
ruszam się, więc mam sprawną buzię i dłonie”

1. Gr. Gwiazdki

2. Gr. Zdobywcy, 
Kolorki
3. Gr. Podróżnicy
4. Gr. Zdobywcy

11 13.12.2022
wt.

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Gramy zmysłami” - sensoryczne ozdoby świąteczne – rozwijanie kreatywności
2. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego 
„Dotknij, poczuj, zobacz” - tęcza z serwetek, galaktyka w słoiku
3. Realizacja Projektu Edukacyjnego M. Montessori „Pieczenie pierniczków” - promocja
pracy wg koncepcji Marii Montessori

1. Gr. Słoneczka

2. Gr. Kolorki

3. Gr. Biegusie

12 14.12.2022
śr.

1. „Cała Polska czyta dzieciom” - mama Klary -  rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2.  „Cała  Polska  czyta  dzieciom”  -  Nikola  R.  absolwentka  przedszkola  -  rozwijanie
zainteresowań czytelniczych.

1. Gr. Kolorki
2. Gr. Gwiazdki, 
Podróżnicy

13 15.12.2022
czw.

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.  Zajęcia  dodatkowe  w  ramach  realizacji  Ogólnopolskiego  Projektu  Edukacyjnego
„Jestem małym przyjacielem przyrody”.
3. „Śnieżne  gofry”  -  zajęcia  kulinarne  z  mamą  Marianki  –  rozwijanie  zainteresowań
kulinarnych

1. Gr. Gwiazdki

2. Gr. Smakusie

3. Gr. Podróżnicy

14 16.12.2022
pt. 

1. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Kreatywnie przez 
cztery pory roku – Jesień” - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych , rozwijanie 
kreatywności i wrażliwości dzieci
2. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Gramy zmysłami” - pieczemy pierniczki - kształtowanie wielozmysłowego postrzegania 
świata, rozbudzanie kreatywności
3. „Ozdoby kolorowe, czyli… pierniczkowe” - ozdabianie bożonarodzeniowych 
pierniczków w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Pyszny 
sposób na nudę czyli... przedszkolna książka kucharska”
4. „Cała Polska czyta dzieciom” - mama Piotra G. – rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych

1. Gr. Słoneczka

2. Gr. Zdobywcy

3. Gr. Kolorki

4. Gr. Biegusie

15 19.12.2022
pn.

1. Wymiana życzeń z PM nr 5 - integrowanie się grup 6 latków
2. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Razem przez cztery pory roku”.
3. „Spotkanie z Mikołajem - Hej kolęda, kolęda...” - świąteczne spotkanie z Rodzicami  - 
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
gr. Biegusie – godz.15.00
gr. Odkrywcy – godz. 15.30
4. "Szyszkowy zawrót głowy" – poznanie właściwości szyszek, wykorzystanie ich do pracy 
plastyczno-konstrukcyjnej w ramach projektu "Z darami natury świat nie jest ponury"
5. Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Gramy zmysłami” - sensoryczne ozdoby świąteczne – rozwijanie kreatywności

1. Gr. Zdobywcy
2. Gr. Smakusie

3. Rodzice i dzieci 
z gr. Odkrywcy, 
Biegusie

4. Gr. Podróżnicy

5. Gr. Kolorki



16 20.12.2022
wt. 

1. „Spotkanie z Mikołajem - Hej kolęda, kolęda...” - świąteczne spotkanie z Rodzicami  - 
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
- gr. Słoneczka, godz. 15.00
- gr. Zdobywcy godz. 15.30
- gr. Kolorki godz. 15.30
2. Wycieczka do Smartkids planet – Warsztaty Świąteczne -  kultywowanie tradycji 
bożonarodzeniowych, kształtowanie poczucia estetyki, rozbudzanie zainteresowań 
artystycznych

1. Rodzice i dzieci 
z gr. Słoneczka, 
Zdobywcy, Kolorki

2. Gr. Smakusie
Marzyciele

17 21.12.2022
śr.

„Spotkanie z Mikołajem - Hej kolęda, kolęda...” - świąteczne spotkanie z Rodzicami  -
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
Gr. Podróżnicy – godz. 15.00
Gr. Gwiazdki – godz. 15.30
Gr. Smakusie – godz.16.00

Rodzice i dzieci 
z  gr. Gwiazdki,  
Smakusie, 
Podróżnicy

18 22.12.2022
czw.

Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Mali badacze” Jak 
znaleźć powietrze?
2. „Spotkanie z Mikołajem - Hej kolęda, kolęda...” - świąteczne spotkanie z Rodzicami  - 
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
Gr. Marzyciele – godz. 15.30

1. Gr. Słoneczka

2. Rodzice i dzieci 
z gr. Marzyciele

19 23.12.2022
pt.

"Wigilijne przysmaki” - zapoznanie dzieci z tradycją Kolacji Wigilijnej w ramach 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Pyszny sposób na nudę czyli... przedszkolna 
książka kucharska"

Gr. Kolorki

20 30.12.2022
pt. 

Koncert muzyczny Puch Puch – koncert z instrumentami egzotycznymi Wszystkie grupy

05.12.2022 r. - 23.12.2022 r. Wewnątrzprzedszkolny konkurs grupowy„Moja mała choineczka” - każda grupa
wykonuje  jedną  małą  choinkę  techniką  dowolną.  Cele:  kultywowanie  tradycji  świąt  Bożego  Narodzenia,
kształtowanie zdolności manualnych, rozwijanie zainteresowań plastycznych, rozwój motoryki małej. 

1-31.12.2022 –  Konkurs  charytatywny "Ile  waży św.  Mikołaj?"  -  zbiórka bilonu przez  gr.  Kolorki.  Celem
konkursu  jest  wsparcie  funduszu,  z  którego  wypłacane  są  stypendia  oraz  pomoc  dla  dzieci  i  młodzieży,
wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 

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
- Dodatkowe wycieczki 

Opracowała:                                                                                                           Zatwierdził:
Milena Kurpiewska                                                                                          Dyrektor Przedszkola


