
KALENDARIUM WYDARZEŃ GRUDZIEŃ 2022 

 

 

Dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się w charytatywne akcje przedszkolne. 

 

Lp. CO ROBIMY NA RZECZ WSZYSTKICH ? KIEDY? KTO ODPOWIADA? 

Akcja ogólnopolska „Serce za odwagę”. Celem akcji pod hasłem „Serce za 

odwagę” będzie przygotowanie przez dzieci, rodziców, nauczycieli kartek świątecznych dla 

kombatantów, żołnierzy Podziemia Niepodległościowego przez najmłodszych w wielu miastach w 

Polsce. Podziękujmy w ten symboliczny sposób za wielką odwagę, jaką odznaczali się bohaterowie w 

czasach walki o wolną i niepodległą Polskę. Pragniemy oddać hołd osobom, dzięki którym dzieci mogą 

bawić się, malować, tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę. 

Do 15 grudnia Koordynator 

Aneta Feder grupa 3 latki 
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 Akcja „Herbatka dla samotnej Babci i 

samotnego Dziadka” czyli przedszkolna akcja świąteczna – zwracamy się z prośbą do 

Rodziców i pracowników przedszkola  o przynoszenie herbat, które w przystrojonych 

świątecznie koszach przekażemy jako prezent dla podopiecznych: Domu Pomocy Społecznej 

przy ul. Limanowskiego, Domu Pomocy przy ul. Sosabowskiego oraz Domu Opieki 

„Przestrzeń seniora” przy ul. M. Konopnickiej. Dziękujemy z góry za zaangażowanie!  

Do 15 grudnia Rodzice 

nauczyciele 

pracownicy 

Rada Rodziców – zakup 

koszy prezentowych: 

 150 zł 
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 Jak co roku obchodzimy wraz z dziećmi Międzynarodowy 

Dzień Osób Niepełnosprawnych – warto rozmawiać z dziećmi na temat odmienności, prawach 

dziecka, akceptacji, zrozumieniu i niesieniu codziennej pomocy niepełnosprawnym kolegom  

i koleżankom. Prezentacja multimedialna dla dzieci. Zabawy integracyjne i sensoryczne. 

5.12 koordynator Aleksandra 

Rejner Ptaszek  

nauczyciele wspomagający 

3 

6 grudnia – jak dobrze wiecie – Święty Mikołaj chodzi 

po świecie… Niespodzianka dla dzieci. Zabawy integracyjne, tańce, zadania do wykonania  

w grupach. 

6.12. 

 

Dyrektor 

Joanna Tomaszewska 

2 naszych tatusiów 

nauczyciele grup 

Rada Rodziców – płatność 

800 zł 
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 Choinka, choineczka. Dekorowanie przez dzieci 

choinki, stojącej przed przedszkolem, własnoręcznie wykonanymi podczas zajęć plastycznych, 

ozdobami. Zapoznawanie dzieci z polskimi tradycjami świątecznymi i ich kultywowanie. 

do 16 grudnia nauczyciele grup wraz  

z dziećmi 

5 

 Nauczyciele grup wraz z dziećmi zapraszają rodziców  

i innych członków rodziny na świąteczne występy dzieci i wspólne kolędowanie.  Mile widziane 

słodkości dla dzieci. 

Grupa 3 latków 

13.12. godz. 15.00 

 

 

Grupa 4 latków  

9.12 godz. 15.30 

 

 

Grupa 6 latków 

12.12. godz. 15.00 

nauczyciele 

6 

”Świąteczne warsztaty w Muzeum Karola Dittricha –

nasze 4 latki wybiorą się do Muzeum Mazowsza Zachodniego ze świątecznymi życzeniami i 

będą uczestniczych w kreatywnych warsztatach plastyczno – konstrukcyjnych, za co 

pracownikom Muzeum serdecznie dziękujemy. 

12. 12 

godz. 9.30 

koordynator Teresa 

Sobolewska 

nauczyciele grupy 4 

latków 



7 

Zimowy Tearzyk dla dzieci. Odwiedzi nas Teatr 

Gargulec z zimowym przedstawieniem „Sikorka Agatka”. 

13.12 

godz. 11.00 

Dyrektor 

Rada Rodziców – płatność 

590 zł. 
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 Bal ze Świętym Mikołajem: zabawa świąteczna - 

pląsy, korowody, konkursy oraz … wręczenie świątecznych prezentów. Oj, będzie się działo!  

W planie również s słodki prezent dla każdego dziecka 

A może by tak, drodzy rodzice, poczęstować dzieci pysznym domowym ciastem „produkcji” 

mamy lub babci?  

Jest nam także potrzebny rodzic – fotograf, aby upamiętnić spotkanie ze Świętym Mikołajem. 

14.12 

godz. 9.30 

Rada Rodziców – płatność 

900 zł 
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 Na zaproszenie wychowanków SOSW w Żyrardowie 

nasze 6 latki uczestniczyć będą w imprezie „Kolędowanie” organizowanej przez Ośrodek  

w Centrum Kultury w Żyrardowie. Obejrzą spektakl „Kolędowanie”, wezmą udział (jeśli będą 

chciały) w konkursie piosenkii oraz w zabawach integracyjnych. 

15.12. 

 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy 

nauczyciele grupy 6 

latków 

koordynator współpracy 

Małgorzata Oziębło  
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Święty Mikołaj rozdaje prezenty. 

Prezentem dla 4 i 6 latków jest autokarowa wycieczka do Warszawy: dzieci będą 

uczestniczyły w kreatywnych warsztatach w Muzeum Narowym a później przejadą do Smart 

Kids Planet czyli Centrum Mądrej Zabawy i zostana zainspirowane do poznawania świata 

poprzez mądre, kreatywne zabawy. Znajdą się w strefach tj. Tuptaj, Odkrywaj, Fantazjuj, 

Segreguj, Twórz, Trenuj. 

Prezentem dla 3 latków jest zabawa ze Świętym Mikołsjem i Elfem w Kids Fitnees Club: 

świateczna dyskoteka, karaoke, świateczne granie na muzycznym dywanie, szaleństwa w 

płatkach śniegu, limbo, gdy ruchowe i inne atrakcje. 

 

16.12 

4 i 6 latki 

wyjazd godzina 8.30 

powrót ok. 15.30 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 12.00 

Rada Rodziców – płatność  

4500 zł 
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”Świąteczne kolędowanie” – nasze przedszkolaki z grupy 6 

latków złożą świąteczną wizytę w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sosabowskiego. Koncert 

świąteczny w wykonaniu naszych 6 letnich artystów z pewnością będzie ogromnym wydarzeniem 

dla podopiecznych Domu. Dzieci wręczą także mieszkańcom świąteczny, piekny kosz pełen 

herbatek. 

19.12 

godz. 10.30 

Wychowawca 

nauczyciel wspomagający 
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 6 latki złożą świąteczną wizytę w Domu Opieki 

„Przyjazna Przestrzeń dla Seniora”, gdzie dadzą koncert świąteczny, złożą życzenia 

mieszkaćom Domu i przekażą świąteczny kosz herbatek. A później mieszkańcy Domu zaproszą 

dzieci na świąteczne  warsztaty kreatywne plastyczno – konstrukcyjne 

21.12 

godz. 11 

Joanna Tomaszewska 

nauczyciele grupy 

Dom Opieki „Przyjazna 

Przestrzeń dla Seniora” 

13  

Powitanie zimy! Gry, zabawy, quizy …  

23.12  

 

Nauczyciele grup 

 
Nie pozwólmy im głodować zimą! Ogłaszamy akcję „Okruszek dla ptaszka” czyli Zbiórka  karmy 

dla ptactwa – chcąc kształtować u dzieci postawy opiekuńcze w stosunku do ptaków żyjących w 

otoczeniu dzieci, rozwijać empatię oraz umiejętność mądrego dokarminia zwierząt,  niesienia mądrej 

pomocy słabszym i potrzebującym. Gromadzimy: nasiona słonecznika, kule i serduszka, ziarna 

pszenicy, karmę dla dzikiego ptactwa. Z góry dziękujemy za zaangażowanie! 

do 15.01.2023 nauczyciele 

pracownicy, rodzice 

 



 


