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PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ 

 PRZEDSZKOLA NR 4 NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
 

Harmonogram imprez okolicznościowych, uroczystości przedszkolnych oraz działań 

dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny 2020/2021 

 

Miesiąc Działania  Osoba 

odpowiedzialna 

WRZESIEŃ 1. Diagnoza wychowawcza dzieci, rozpoznawanie 
potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb 
dziecka: 

 rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej; 

 rozpoznawanie sytuacji materialnej                             
i rodzinnej; 

 rozpoznawanie problemów dydaktyczno – 
wychowawczych. 
 
 

2. KONTRAKT – wspólne zawarcie umowy regulującej 
współżycie i współpracę w grupie. 
 
 

3. Dzień Kropki.  
 
 

4. Święta w przedszkolu: 
Dzień Przedszkolaka, 
Dzień Chłopaka. 
 

 
5. Fabryka kreatywnego przedszkolaka czyli gry             i 

zabawy matematyczne – zajęcia cykliczne. 
Cały rok. 

 
6. ,,Jestem królem/królową”- celebrowanie urodzin dzieci. 

Cały rok. 
 
7.,,Cała Polska czyta dzieciom”- czytanie dzieciom i 
rozbudzanie ich zainteresowań czytelniczych oraz 
dostrzegania piękna mowy ojczystej. Cały rok.                  

Wszyscy 
nauczyciele 

I pedagog szkolny 

 

 

 

 

Wszyscy 
nauczyciele  

 

K. Szymczak 
 

N. Mikuła                            
Wszyscy 
nauczyciele  

                          

Wszyscy 
nauczyciele  

 
Wszyscy 
nauczyciele  
  

Wszyscy 
nauczyciele  
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PAŹDZIERNIK 1. ,,Aktywność przyrodnicza i matematyczna”- 

organizowanie zabaw w połączeniu z pojęciami z 

zakresu matematyki i przyrody. 

Cały rok. 

 

2. „Święta w przedszkolu- zabawy połączone                    
z konkursami: 

            Święto Dyni, 
            Święto Ziemniaka. 
 
 

3. Konkurs  międzygrupowy: ,,Najładniejsza dynia". 
 
 
 

4.  Przedszkolny konkurs plastyczny- ,,Jesienna 
fantazja”- tworzenie pracy z materiałów 
przyrodniczych. 

 
 

5. Wycieczka autokarowa do lasu  Winiarskiego 
„Zbieramy dary jesieni. 

 
 
 
 

6. Dzień Edukacji Narodowej – budzenie szacunku 
dla pracy nauczycieli. 

 
 
 

7. „Dzień ptaków”. 
 
 
 

8. ,,Dzień Postaci z bajek”. 
 
 
 

9.,,Cała Polska czyta dzieciom”- czytanie dzieciom i 
rozbudzanie ich zainteresowań czytelniczych oraz 
dostrzegania piękna mowy ojczystej. 
 
10.Rozpoczęcie projektu: „Z kulturą mi do twarzy”. 
„Piękno tradycji”–przygotowanie prezentacji 
multimedialnej na temat tradycji swojego regionu 
(obrzędy, zwyczaje, potrawy, tańce ludowe, sztuka 
regionalna). 
 
11. Stworzenie klasowych kącików przyrody – 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

J. Tomczak 

 wszyscy 

nauczyciele 

 

I. Jaworska 

K. Karkowska 

 

P. Michalska 

wszyscy 

nauczyciele 

  

N. Mikuła 

I. Jaworska 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

P. Michalska 

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

 

 

I. Jaworska 
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nazywanie darów jesieni, przeliczanie, grupowanie. 
 
12. „Tydzień uprzejmości” - pogadanki dotyczące 
właściwego zachowania względem innych osób, 
zachęcanie dzieci do niesienia pomocy innym (np. 
starsze dzieci pomagają młodszym), używania 
zwrotów grzecznościowych. 
 

 

                Wszyscy 

nauczyciele 

 

I. Jaworska 

Wszyscy 

nauczyciele 

LISTOPAD 1.Pasowanie na przedszkolaka  

 

2.Dzień Pluszowego Misia.  

 

3. Spotkanie ze Strażą Miejską- bezpieczny przedszkolak. 

 

4.  Andrzejki – zabawa połączona z wróżbami. 

 

 
5. Przystąpienie do akcji  charytatywnej ,,Góra Grosza".  
 
 
6. „Spadające krople deszczu” – zabawy matematyczne..   
 
 
 
7.  ,,Dzień Jeża”- zajęcia kulinarne. 
 
 
 
 
8. „Śladami przeszłości”– zwiedzanie muzeum (zwiedzanie 
muzeum w Biskupinie on-line). 
 
 
9.Fabryka kreatywnego przedszkolaka- gry i zabawy 
matematyczne. 
 
10.,,Cała Polska czyta dzieciom”- czytanie dzieciom i 
rozbudzanie ich zainteresowań czytelniczych oraz 
dostrzegania piękna mowy ojczystej. 
 
11. „Dzień wspomnień i zadumy” –wyjście na cmentarz, 
zapalenie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy; 
zwrócenie uwagi na zachowanie na cmentarzu oraz 

K. Szymczak 

K. Karkowska 

Wszyscy 

nauczyciele 

                         

N. Mikuła 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele  

                           

K. Szymczak 

      

P. Michalska 

           

 

 J. Tomczak 

A. Sztandera     

 

I. Jaworska 

   

Wszyscy 

nauczyciele    

Wszyscy 

nauczyciele 
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szacunek dla zmarłych. 
 

I. Jaworska 

N. Mikuła 

A. Sztandera      

GRUDZIEŃ 1.Spotkanie z Mikołajem. 

 
 

2. „Warto pomagać” –udział w dowolnej akcji charytatywnej 
mającej na celu pomoc potrzebującym, np. Szlachetna 
Paczka. 

 

3. Pieczemy i dekorujemy pierniczki" - zajęcia kulinarne. 

 

4. Dekorujemy przedszkolną choinkę.  

 

5. ,,Kartka bożonarodzeniowa”- konkurs plastyczny  

                                                                                    

6.Wycieczka do Rezydencji  Św. Mikołaja  

 

 

7. Wycieczka do Fabryki Bombek  

 

                                                                                                

8. Wigilia z rodzicami - kultywowanie wartości rodzinnych i 

tradycji. 

9. „Z kulturą przy stole” –rozmowa kierowana na temat 

zasad właściwego zachowania się przy stole. Pokaz 

multimedialny.  

 
10. „Bombki choinkowe” – zabawy matematyczne. 
 
 
11. „Co robią zwierzęta zimą?” – pokaz multimedialny. 
 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

K. Szymczak 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

P. Michalska 

J. Tomczak 

N. Mikuła  

I. Jaworska 

N. Mikuła 

A. Sztandera  

 

P. Michalska 

J. Tomczak  

 

 

Wszyscy 

nauczyciele  

I. Jaworska 

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

I. Jaworska 
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STYCZEŃ 1.Dzień Babci i Dziadka – zacieśnianie więzi rodzinnych, 

budzenie szacunku do osób starszych. 

 

2. Pokaz multimedialny: „Bezpieczne ferie zimowe” 

 

3. „Kocham moje miasto”– zorganizowanie konkursu 

plastycznego oraz wystawy prac. 

 

 

4. Udział w akcji ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". 

 

5.  Bal karnawałowy.  

 

 

6. „Bez barier” –zorganizowanie w placówce spotkania z 

osobą niepełnosprawną w celu integracji oraz 

uwrażliwienia dzieci na potrzeby tych osób. 

 

7. „Wszystkie zwierzęta małe i duże” – rozwijanie myślenia 

logicznego- zabawy matematyczne.  

 

8. Dokarmianie ptaków, umieszczenie karmnika w 
przedszkolnym ogrodzie. 
 
 

Wszyscy 

nauczyciele 

                 

 

A. Sztandera                   

 

 

I. Jaworska 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

                       

 

I. Jaworska 

  

 

J. Tomczak 

K. Karkowska 

K. Mikuła 

I. Jaworska         

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

 

 

 

LUTY 1. „Dzień Kundelka” – uwrażliwianie dzieci na dobro 

zwierząt. 

 

2. Walentynki w przedszkolu – zwracanie uwagi na wartość 

N. Mikuła 

Wszyscy 

nauczyciele     

 

     

 Wszyscy 
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przyjaźni w życiu człowieka. 

 

3.  „W magicznym świecie dźwięków”–poznawanie 

instrumentów muzycznych, ich wyglądu i brzmienia 

podczas zajęć. 

 

4. Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików ,,Nasze 

matematyczne skarby”- patyczki, guziki, zakrętki itp. 

służące do działań matematycznych. 

 

5. Dzień Przyjaźni. Zabawy z kolorami . 

 

 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

                                        

 

K. Szymczak  

Wszyscy 

nauczyciele 

MARZEC 1.Dzień kobiet – budzenie szacunku w stosunku do 

wszystkich kobiet – „małych i dużych”. 

2. Spotkanie z Policją- bezpieczny przedszkolak 

 

3.Powitanie Wiosny – barwny korowód ulicami osiedla. 

 

4. Dzień Otwarty dla nowych przedszkolaków. 

 

6. Wyjście do kina, teatru. 

7. Dzień kolorowej skarpetki- Światowy Dzień Zespołu 

Downa.  

 

8. ,,Wielkanocny koszyczek”-  zajęcia otwarte  

z rodzicami. 

9. Światowy Dzień Zdrowia. 

 

10. ,,Mały matematyk” – zabawy. 

 

11.„Mistrzowie pędzla”–zapoznanie z dziełami wybitnych 

Wszyscy 

nauczyciele 

P. Michalska 

 

Wszyscy 

nauczyciele                                        

Wszyscy 

nauczyciele  

                        

 

A. Sztandera  

K. Karkowska 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

J. Tomczak 

  

 

J. Tomczak 
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malarzy w różnoraki sposób – pokaz multimedialny, 
oglądanie reprodukcji. 

 
 
12. „Dzień pizzy”- wspólne z dziećmi przygotowanie pizzy. 
 

 

I. Jaworska  

 

 

 

 

N. Mikuła  

KWIECIEŃ 1. Wycieczka do Straży Pożarnej- bezpieczny 

przedszkolak. 

 

 

2. Wycieczka do Nadleśnictwa Winiary – „las wiosną”, 

spotkanie z leśniczym.  

 

 

3. Dzień Książki. 

 

4. ,,Wiosenni detektywi”- szukanie pierwszych oznak 

wiosny.  

 

5. „Dzień Ziemi” – pokaz multimedialny z zakresu ekologii.  

 

6. ,,Mały Mistrz matematyki’- konkurs matematyczny. 

 
7.,,Niebieski Dzień w przedszkolu”. 

 
 
  
8. ,,Zakładamy hodowle roślin”- zajęcia edukacyjne 

 

K. Szymczak 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

A. Sztandera 

I. Jaworska 

 

 

K. Karkowska 

P. Michalska  

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

P. Michalska  

 

K. Szymczak  

Wszyscy 

nauczyciele  

 

J. Tomczak 

   

                        

Wszyscy 

nauczyciele                       
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MAJ 1.3 Maja – budzenie miłości do ojczyzny, poznawanie jej 

historii. 

 

2. ,,Piosenka jest dobra na wszystko”-  przedszkolny 

przegląd talentów. 

 

3. „Teatr to magia” – zapoznanie dzieci rodzajami sztuk 

teatralnych, osobami pracującymi w teatrze. Pokaz 

multimedialny. Zaproszenie do przedszkola aktorów z 

przedstawieniem. 

 

4. ,,Znikające zabawki" - dzień bez zabawek. Tworzenie 

własnych zabawek z materiałów recyklingowych. 

 

5. ,,Teatr lalek” – wykonanie kukiełek z owoców i warzyw, 

krótkie przedstawienie dla pozostałych grup z 

wykorzystaniem tych kukiełek. 

 

6. Dzień Rodziny. 

 

7. ,,W świecie liczby”- wyrażanie ekspresji twórczej 

podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw. 

 

 

8. ,,Kolorowa sałatka warzywna”. 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

J. Tomczak 

N. Mikuła 

 

 

I. Jaworska 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

A. Sztandera 

Wszyscy 

nauczyciele   

 

Wszyscy 

nauczyciele  

 

 

I. Jaworska 

N. Mikuła  

J. Tomczak 

K. Szymczak 

 

N. Mikuła 

CZERWIEC 1. Dzień Dziecka  
 
 
2. Pokaz multimedialny: „Bezpieczne wakacje”. 

3.Konkurs plastyczny – „Bezpieczne wakacje”. 

 
 
4. Piknik – „W bliskości z naturą”.  
 

Wszyscy 

nauczyciele 

K. Karkowska     

K. Szymczak                    

  

N. Mikuła 

A. Sztandera 
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5. ,,Bajki dzieciństwa naszych rodziców”- spotkanie z 
zaproszonymi rodzicami. 
 
 
 
 

6.,,Magia uliczek” – spacer po Kaliszu, fotografowanie 
ciekawych miejsc. 

 
 
7. Uroczyste zakończenie roku starszaków. 
 

I. Jaworska 

 

N. Mikuła 

K. Karkowska        

P. Michalska 

I. Jaworska 

 

I. Jaworska  

 

 

I. Jaworska  

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
 
1. Umożliwianie kontaktu rodziców z nauczycielem.  
2. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców z uwzględnieniem części zajęć aktywizujących rodziców 
i części edukujących, pokazujących metody pracy z dziećmi- wieszanie dużych zaproszeń w formie 
zachęcającej rodziców, wprowadzanie metod aktywizujących rodziców w trakcie zajęć, rozmowa na 
temat prowadzonych zajęć- zachęcanie,  reklama – na zebraniach/nauczycielki/.  

3. Wybranie reprezentacji rodziców w grupach- „trójek klasowych” oraz przedstawiciela Rady Rodziców- 
zebranie wrześniowe.  

4. Zebrania ogólne z rodzicami.  

5. Zebranie informacji na pierwszym zebraniu w roku szkolnym nt. propozycji wycieczek.  

6. Przeprowadzenie konkursu dla rodziców.  

7. Rozmowy indywidualne.  

8. Wywieszanie ogłoszeń na tablicy informacyjnej oraz w szafkach dzieci.  

9. Gazetki z pracami plastycznymi.  

10. Angażowanie rodziców w :  
a. pomoc w organizowanie wycieczek/ imprez/ wyjść,  
b. gromadzenie pomocy do prac plastycznych,  
c. czytanie dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,  
d. udział w konkursach,  
e. realizację przedsięwzięcia „Wędrująca książka”.  
11. Aktualizowanie na bieżąco aktualności przedszkolnych na stronie FB.  
12. Zorganizowanie kącika Rady Rodziców na tablicy w przedszkolu.  
13. Wymiana informacji na gazetkach przedszkolnych /nauczycielki/:  

 prace dzieci – podpis, temat, data – estetyczna forma ekspozycji;  

 zadania wychowawczo -dydaktyczne – informacje w stałym miejscu, aktualizowane, co 
miesiąc, trudnością sformułowań dostosowane do przeciętnego odbiorcy, estetycznie 
wykonane, w stałym miejscu, z podpisem nauczycieli;  
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 informacje bieżące – czytelność, podpis autora, odpowiednie wyprzedzenie, estetyka, stałe 
miejsce.  

14. Propagowanie treści edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w przedszkolu.  
15. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznawania indywidualnych 

potrzeb i możliwości dzieci. 

16. Kontakty on-line. 

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW DODATKOWYCH 

Lp. Zakres obowiązków Osoby odpowiedzialne 

1 Zbieranie i przekazywanie informacji o doskonaleniu 

zawodowym. Zbieranie i przekazywanie zmian w prawie 

oświatowym nauczycielom. 

J.Tomczak     

N. Mikuła  

 

2 Dekoracja szatni i holiku dla rodziców. K. Karkowska 

P. Michalska 

3 Wywieszanie ogłoszeń na tablicy informacyjnej dla 

rodziców. 

I. Jaworska 

A. Sztandera 

4 Założenie i dbanie o kącik „Wędrująca książka” K. Szymczak 

 J. Tomczak 

5 Aktualizacja strony przedszkola na portalu Facebook. Wszyscy nauczyciele 

6.  Koordynator zespołu przedszkolnego  I. Jaworska  

7.  Zespół do spraw ewaluacji K. Karkowska 

8. Zespół do spraw promocji szkoły i przedszkola N. Mikuła 

 

K. Szymczak  

9.  Zespół do spraw statutów oraz regulaminów szkoły i 

przedszkola 

K. Szymczak  

 


