
Plany pracy na październik 2022 
Data Rodzaj spotkania, zajęcia, uroczystości Temat Grupa 

Spotkania  integracyjne 
 

09 października  
Godz. 16.00 

 
Msza Św. dla Dzieci z przedszkola i żłobka w  Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 

Przedszkole i Żłobek 
Pijarski: Dzieci, 
Rodzice i pracownicy 

7 października  Światowy Dzień Uśmiechu  
Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia 
był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley 
face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy 
widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Bo jak się okazuje, 
znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora.  
 

Wszystkie grupy 

14 października Święto Komisji Edukacji Narodowej 
 

Przedszkole otwarte 
do godziny 16.30 

21 października 
Godz. 11.00 

Teatr Kukiełka „Szewczyk Dratewka” 
 

Wszystkie grupy 

21-23 październik Święto Laikatu Pijarskiego w Licheniu  
 

Nauczycielki  

27  października 
Godz. 10.00 – żłobek 
w swojej sali 
Godz. 11.00 – 
pozostałe grupy 
przedszkolne 

W dniu 27 października zapraszamy  Rodziców Dzieci nowo przyjętych do żłobka i  przedszkola na  
uroczystość  „Pasowania na Przedszkolaka i Starszaka Pijarskiego Przedszkola”, które odbędzie się 
w naszym przedszkolu o godz. 10.00 (żłobek), godz. 11.00 Przedszkolaki i Starszaki 
Program spotkania: 

1. Godz. 11.00 powitanie gości 
2. Program artystyczny w wykonaniu Dzieci z grupy Rozgwiazdy i Pingwiny 
3. Pasowanie Przedszkolaków, Starszaków i  przyrzeczenie Rodziców 
4. Wręczenie dyplomów i legitymacji 
5. Spotkanie Dzieci i Rodziców po uroczystości w salach dydaktycznych  

 
Drodzy Rodzice,  
Tego dnia prosimy aby Wszystkie Dzieci przyszły do przedszkola ubrane w stroje galowe. 
Dziękujemy! 
 
 

Wszystkie Dzieci 
nowo przyjęte do 
przedszkola i żłobka 
z Rodzicami 

28 października Złożenie kwiatów i zapalenie znicza na grobowcu Państwa Wąsowskich Delegacja z grupy 6-
latków, nauczycielki 
 

31 października Dzień dyrektorski Dzień wolny 
 

Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej, oferty edukacyjnej  i  klubów 
 

W każdy 
poniedziałek  i środę 
miesiąca 

Lekcje religii w środę.. Rozważania i opowieści biblijne  Wszystkie grup 

1 x w miesiącu Klub Małego Kucharza  – w październiku z okazji Dnia Chleba, który przypada na 16 października 
dzieci upieką chleb. 
 

Wszystkie grupy, 
kucharze 

28 października Klub Mały Europejczyk zwiedza świat i Europę - Kanada 
Kanadyjska Królewska Policja Konna 
 

Flamingi i 
nauczycielki, 
prezentacja dla 
pozostałych grup 
 

1 x w tygodniu każda 
grupa 

Klub Małego Sportowca: gimnastyka  
ogólnorozwojowa, 1 x w tygodniu gimnastyka 
sportowa, gry i  zabawy sprawnościowe w ogrodzie 
przedszkolnym lub sali gimnastycznej 

Zabawy sportowe kształcące orientację w 
przestrzeni, koordynację ruchową, 
rozwijające sprawność fizyczną. 

Wszystkie grupy 

1 x w tygodniu każda 
grupa 

Ogólne zajęcia sensoryczno-motoryczne Dzieci  uczestniczą w zajęciach sensoryczno-
motorycznych prowadzonych przez 
nauczycielkę w sali gimnastycznej, ogrodzie- 
program własny 

Wszystkie  grupy 

W każdy 
poniedziałek 
miesiąca 

Szachy – Królowa gier 
 
 
 
 

To królewska gra rozwijająca umysł dziecka, 
która uczy logicznego i przestrzennego 
myślenia, koncentracji, cierpliwości, 
skupienia i wyciszenia. 

Wszystkie  grupy 
(każda grupa na 
zajęciach liczy tylko 
10 osób) 

1 x w tygodniu „Psychorozwijanki” – jest to projekt oparty na treściach Kodeksu Pijarskiego Przedszkolaka i teorii 
Inteligencji Wielorakich. Będziemy rozwijać kompetencje osobiste Dziecka w zakresie 
rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych oraz innych osób, jak również zdolności używania 
własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych. 
 
 

Wszystkie grupy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanadyjska_Kr%C3%B3lewska_Policja_Konna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanadyjska_Kr%C3%B3lewska_Policja_Konna


1 x w  miesiącu Bon czy ton - Savoir vivre dla Dzieci – w ramach zajęć Dzieci poznają zagadnienia związane z kulturą 
osobistą i dobrym wychowaniem. 
Dzieci poznały już wiele zasad obowiązujących w codziennym życiu.  W tym miesiącu ważna 
uroczystość. Dzieci nowo przyjęte zostanę pijarskimi Przedszkolakami. Temat: Co to jest strój galowy 
i na jakie okazje go wkładamy! Jakie zasady obowiązują kiedy zapraszamy gości do naszej Sali? 
 

Wszystkie grupy 

W każdy wtorek i 
czwartek miesiąca 

Zajęcia muzyczno-rytmiczno-taneczne. Zabawy rytmiczne ilustrowane muzyką i tańcem. 
 
  

Wszystkie grupy 

1x w miesiącu każda 
grupa  
 

Zabawy dramowe kształcące i wzbogacające własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą Dziecka w różnych 
formach aktywności 
 

1x w tygodniu każda 
grupa 

Zajęcia z „Bajkoterapii”- potocznie nazywana 
„terapią przez bajki”. Jest ona częścią biblioterapii i 
może mieć charakter profilaktyczny lub 
terapeutyczny. 
Baśnie czy bajki są uznawane jako literatura 
pocieszenia, ponieważ pomagają lepiej zrozumieć 
otaczający świat i jego realia. Można je z łatwością 
wykorzystać w terapii pedagogicznej, która jest 
oddziaływaniem za pomocą środków 
pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) 
na przyczyny i przejawy trudności dziecka. 
 

Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy 
się czytać we własnym umyśle, elementarz 
napisany w języku obrazów. Jest to jedyny 
język, dzięki któremu możemy zrozumieć 
siebie i innych, zanim dojrzejemy 
intelektualnie. / Bruno Bettelheim 
Tematy na październik: 
Czy czegoś nowego trzeba się bać? 
Dlaczego to, czego nie znamy wywołuje w 
nas lęk? 
Gdzie jest moja zabawka? - jednak warto 
odkładać rzeczy na miejsce. 

Wszystkie grupy 

1x w tygodniu każda 
grupa 

Zajęcia logopedyczne: 
Wierszyki łamiące języki – zajęcia logopedyczne 
Dzieci zmierzą się z trudnym polskim językiem w 
wierszach W. Chotomskiej i A. Frączek oraz 
Brykczyńskiego, M Strzałkowskiej i ćwiczeniach 
ortofonicznych. 
 

Zabawy logopedyczne stymulujące rozwój 
mowy dzieci poprzez harmonijne rozwijanie 
innych funkcji psychicznych 
spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni, 
uwagi – program własny 

Wszystkie grupy 
 

 

Plany miesięczne uzupełniają: 

1. Miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej poszczególnych grup 

wiekowych. 

2. Utwory muzyczne słowa wykonywane podczas zajęć rytmiczno-tanecznych. 

 

Inne ciekawe święta : 

    4 października- Dzień Zwierząt  

    10 października – Światowy Dzień Drzewa 

    14 października- Dzień Nauczyciela 

    15 października- Światowy Dzień Mycia Rąk 

    16 października- Światowy Dzień Chleba  

    25 października – Światowy Dzień Makaronu 

    31 października- Święto Dyni 

 
 
 
 

    

         Agnieszka Kuna 

Wicedyrektor ds. pedagogicznych                                                                                                                 
 
 

 
 


