
KALENDARZ WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI 
w Przedszkolu Niepublicznym „Krasnal”,
Przedszkolu Niepublicznym „Krasnal 2”

w Olsztynie
rok szkolny 2022/2023

Wrzesień
2022

DZIEŃ KROPKI- „Każdy z nas jest wyjątkowy”. 
( poznawanie Siebie, odkrywanie naszych zainteresowań i talentów)
/15.09.2022/

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
/20.09.2022/

Jesienne Rytmy- odtwarzamy układy i tworzymy własne rytmy.

DZIEŃ CHŁOPAKA /30.09.2020/

Październik
2022

W Krainie Radości!- Światowy Dzień Uśmiechu
 dzień w kolorze żółtym  /07.10.2022/
 (rozpoznawanie i nazywanie emocji związanych z uczuciem radości)

Święto drzewa (10.10.2022)

Mandala- zajęcia plastyczne

Poznajemy Francję- Paryski Pokaz Mody

Listopad
2022

Dzień Postaci z Bajek (zabawy z wyobraźnią- arteterapia.)
/4.11.2022/

Manipulujemy figurami geometrycznymi

Dzień czystego powietrza (14.11)

Wyruszamy w podroż do Włoch

Grudzień
Muzyczne Mikołajki 



2022
Poczucie szczęścia-Świąteczne chwile z rodziną w przedszkolu 
( uroczystości grupowe)
Integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym. Radosne chwilę z
najbliższymi.

Pomagamy innym-w Krainie Pomocnych Dłoni
(zbiórka karmy i potrzebnych rzeczy do schroniska dla zwierząt; 
zbieranie nakrętek dla chorych dzieci)

Dzień Ryby (20.12)

Styczeń
2023

Kraina Emocji-Pożegnaj złość!
(szukanie i przedstawianie technik i metod pozwalających 
przezwyciężać emocje)
dzień w kolorze czerwonym
Dzień mleka 

Doskonalimy rozumienie orientacji w przestrzeni

Zabawy z babcią i dziadkiem ( uroczystości grupowe)
Integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym. 
Okazywanie uczuć dziadkom.

Bal Karnawałowy

Luty
2023

Dzień marchewki (3.02)

Kolory zimy- zabawy z elementami arteterapii(ekspresja 
plastyczno-muzyczna)
   dzień w kolorze białym

Przedszkolne Walentynki- Dzień przyjaźni i miłości.
dzień w kolorze czerwonym

,,W krainie wiecznych lodów”- poznajemy Arktykę i Antarktydę

Marzec
2021

8 Marca-Dzien Małych Kobietek

Kształtujemy umiejętność liczenia, posługujemy się liczebnikami 
głównymi i porządkowymi, a także dodajemy i odejmujemy



Afryka pełna kolorów- afrykański bal

Oswajanie trudnych emocji, czyli zabawy na dziecięce lęki.
(poznawanie i nazywanie sytuacji wywołujących w dziecku lęk, 
sposoby radzenia sobie z lękiem i strachem)
Dzień wody (24.03)

Kwiecień
2023

Japonia- kraj kwitnącej wiśni

Jesteśmy Przyjaźni! (dostrzeganie potrzeb innych – budowanie 
empatii).
dzień w kolorze zielonym

Dzień Ziemi (21.04)

Dokonujemy pomiar ciężaru i długości

Maj
2023

Buenos Dias! Z wizytą w Hiszpanii- dzień w kolorze czerwono-
żółtym.

Dzień bez śmiecenia    (12.05)

Dzień Mamy i Taty-uroczystości grupowe.
Konstruowanie gier-zabawy matematyczne.

Czerwiec
2023

DZIEŃ DZIECKA

Dzień truskawki

Klasyfikowanie-Krasnal Matematyk

POŻEGNAIE STARSZAKÓW


