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PROJEKT EDUKACYJNY 
REALIZOWANY  

W  
PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 

W ZŁOTOWIE 
„Obchodzimy święta nietypowe                          

w naszym przedszkolu” 

 
     Wprowadzenie do przedszkola obchodów świąt nietypowych pozwala na uatrakcyjnienie 

pracy z dziećmi. Sprzyja wszechstronnemu rozwojowi przedszkolaków, pozwala twórczo, 

kreatywnie działać. Dwa, trzy święta w miesiącu to już maksymalna ilość. 

Niech będą one super zabawą, świętem na który wszyscy będą czekać z wypiekami na 

twarzach. 

WSTĘP 

    Kalendarz obfituje w ogromną liczbę nietypowych świąt. Praktycznie do każdego dnia  

w kalendarzu przypisane jest jakieś święto. W naszym przedszkolu mamy wiele okazji do 

świętowania. Wśród typowych świąt, które obchodzimy w placówce są  święta  patriotyczne 

(Dzień Niepodległości), święta związane z tradycjami rodzinnymi (Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka) czy też przyrodnicze (związane z porami roku). 

Obchodzimy również  Dzień Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki.     Dzień Kubusia 

Puchatka czy Dzień Pluszowego Misia, to okazja do poznania historii powstania tego święta, 

wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu.  

To również umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnej. Aktywne 
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włączanie przedszkolaków do przygotowania i uatrakcyjniania wspólnego świętowania.  

Możemy wybrać także Dzień Postaci z Bajek, Dzień Poezji czy Międzynarodowy Dzień 

Książki dla Dzieci. 20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym dniu 

podsumowujemy wiedzę dzieci na temat znajomości praw dziecka, kształtujemy  

u przedszkolaków świadomość posiadania własnych praw, budzimy i wyzwalamy 

spontaniczną radość poprzez zabawę. Wśród obchodzonych świąt znalazły się i te 

dedykowane zwierzętom.  Obchodząc te święta  rozwijamy empatię wśród maluchów, 

uwrażliwiamy na potrzeby wszystkich zwierząt. Przekazujemy informacje na temat właściwej 

opieki nad zwierzętami, wyrabiamy szacunek do nich. Obchodzimy również Dzień Wody, 

Czekolady czy Pizzy. Dzieci poznają rolę wody jako niezbędnego składnika życia ludzi, 

roślin i zwierząt, poszerzają wiedzę, poznają pożądane postawy dotyczące wiedzy o zdrowym 

stylu życia. Obchodzenie Dnia Uśmiechu to wyzwalanie w przedszkolakach pozytywnych 

uczuć, myślenia, wzmacniania poczucia własnej wartości. Eliminowanie stresu, napięcia oraz 

niepożądanych zachowań. Otwieranie przed dzieckiem nowych możliwości wyrazu  

i opanowania stanów uczuciowych poprzez kreatywne ćwiczenia, śmiech i zabawę. 

Wychowanie mądrych, wesołych i szczęśliwych ludzi, odpornych na stres, przygotowanych 

do życia w społeczeństwie. W czasie wszystkich zajęć stwarzamy sytuacje sprzyjające 

aktywizowaniu myślenia,  rozwijamy aktywność twórczą dzieci: językową, ruchową, 

plastyczną i muzyczną. Pobudzamy wyobraźnię dzieci poprzez działania o charakterze 

intelektualno-emocjonalnym.                                                                                                                        

1. Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 15.09.2019 – 15.06.2020 

 

2. Osoby odpowiedzialne: nauczycielki pracujące w grupie dzieci 3-4 latków 

3. Celem głównym projektu jest wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym 

poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu aktywności 

twórczej u dzieci pozwalające na kreatywne działania. 

4. Cele ogólne projektu:  

 uatrakcyjnienie pracy z dziećmi 

 wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu  

 przeżywanie uroczystości przedszkolnej 

  budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę,  

  rozwijanie empatii wśród maluchów, uwrażliwienie na potrzeby wszystkich zwierząt  

 poszerzanie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie  

 wyzwalanie w przedszkolakach pozytywnych uczuć, myślenia, wzmacniania poczucia 

własnej wartości 

 eliminowanie stresu, napięcia oraz niepożądanych zachowań 
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5. Cele szczegółowe: Dziecko:  

 chętnie uczestniczy w zabawach  

 współpracuje z innymi dziećmi 

 śpiewa piosenki i ilustruje ruchem jej treść   

 twórczo i z zaangażowaniem tworzy prace plastyczne –upominki  

 jest koleżeńskie, miłe dla innych dzieci, przyjazne  

 wesoło i swobodnie bawi się przy muzyce  

 zna wybrane postacie z bajek i tytuły bajek  

 

6. Etapy projektu: 

 

Etap 1 – rozpoczęcie projektu: zainteresowanie dzieci historią powstania tego święta, 

aktywne włączanie ich do przygotowania i uatrakcyjniania wspólnego świętowania.   

                    

Etap 2 – realizacja projektu: uczestniczenie w zabawach i zadaniach przygotowanych dla 

dzieci na dni  świąt nietypowych 

 

Etap 3 – ewaluacja: wstawianie zdjęć na stronę : „Z życia przedszkola” , „Galeria Żabek” 

 i zorganizowanie zajęcia podsumowującego realizację projektu,   

 

Wybrane święta nietypowe włączone do kalendarza to: 

 Dzień Przedszkolaka  (20.09)                                                                                                          

„Chcę dorastać powoli bawić się dowoli                                                                                                     

Cieszyć z byle, czego być dobrym kolegą”. 

 

Przygotowanie medali dla dzieci, zabawy taneczne, sportowe , poczęstunek … 

  Dzień Poezji  (25.09)                                                                                                                                   

W moim pokoju książek stoi wiele bo książka, jest także moim przyjacielem 
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Zaproszenie gościa do przeczytania dzieciom wierszy- wręczenie podziękowania  

 Dzień Chłopaka  (30.09) 

 

niespodzianka od dziewczynek – mały upominek, tańce… 

 Dzień Muzyki  (01.10)                                                                                                                         

Mam dwie nogi do skakania do witania ręce dwie                                                                                                

Dwoje uszu do słuchania zabawimy teraz się… 

 

Zaproszenie gościa - muzyka do naszej sali z instrumentem, zabawy muzyczno-ruchowe                  

ze śpiewem, podziękowanie upominkiem wykonanym przez dzieci  

 Dzień Zwierząt  (04.10) 

Zwierzątka kochamy i o nich pamiętamy… 

 

Wycieczka do schroniska dla zwierząt – podarowanie suchego pokarmu  

 

  Światowy Dzień Drzewa  (10.10) 

Pod drzewem usiądę, zasłucham w szum drzewa                                                                             

Zrobię z drzewa drabinę, bym mógł sięgnąć nieba 
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Wykonanie drzew różną techniką: malowanie farbami , naklejanie elementów, drzewko                         

z papieru przestrzenne –zrobienie wystawy  

 Dzień Dziewczyny    (11.10) 

„Dziewczynki słodkie jak malinki”  

 

Chłopcy wręczają przygotowane upominki dla swoich koleżanek-  

wspólna zabawa i konkursy   

  Międzynarodowy Dzień Bajki    (05.11) 

Wybierz bajkę sobie sam którą opowiedzieć mam                                                                                

Czy już wiesz, co chcesz usłyszeć? Ojej!!! Chyba słyszę ciszę 

 

Zapraszamy rodziców do czytania dzieciom  

 

 Dzień Kredki  (22.11)                                                                                                              

Kredka zrobi fiku miku coś pięknego narysuje                                                                                                      

Cały świat nasz zaczaruje…. 



6 
 

 

Wykonanie dużych kredek z rolek tekturowych oklejonych papierem kolorowym, przygotowanie 

medali, udekorowanie sali balonami, zabawy kolorami     

  Dzień Pasowania na Przedszkolaka  (22.11)                                                                                                   

Dzień pasowania, przemiany dzień, niech nie odejdzie nigdy w cień                                                                 

A zawarte zasady przyrzeczenia zostaną na zawsze w naszych wspomnieniach 

 

przygotowanie krótkiego programu artystycznego z dziećmi,  wręczenie im dyplomów i medali 

pamiątkowych, wspólne zabawy kołowe ze śpiewem 

 Dzień Pluszowego Misia – (25.11)  

Wszystkie są mięciutkie wszystkie są kochane                                                                                                               

a najbardziej wtedy gdy są przytulane 

 

oglądanie prezentacji o historii powstania Dnia Misia i ich różnych postaciach naturalnych 

 i bajkowych – bajka „Miś Uszatek”, piosenki o misach 
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 Dzień Postaci Bajkowych (11.02)  na balu karnawałowym  

Dzisiaj dzień niezwykły- Dzień Postaci z Bajek                                                                               

Dlatego Przedszkolak- Kimś innym się staje 

 

Przygotowanie strojów bajkowych lub wypożyczenie ich dla dzieci, prezentowanie się dzieci 

przed kolegami, nazywanie swojego przebrania, tańce, konkursy….. 

 Walentynki (14.02) 

Na Walentynkowym drzewie miejsca bardzo wiele                                                                           

Każdy może zostać Najlepszym Przyjacielem 

 

Wręczenie słodkiego upominku dzieciom i stworzenie miłej  i przyjaznej atmosfery  

 Dzień Lasu  (10.03)                                                                                                                                 

- dbamy o nasze lasy nie śmiecimy, nie krzyczymy-  

 

Spotkanie z leśniczym, oglądanie zdjęć ptaków i zwierząt, słuchanie ciekawostek przyrodniczych oraz 

odgłosów lasu – wręczenie przez dzieci upominku   
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 Światowy Dzień Wody   (22.03)                                                                                                                               

Do życia jest niezbędna nam lecz dobrą radę Tobie dam                                                                         

Korzystaj z niej rozważnie i traktuj ją bardzo poważnie 

 

 Dzień Ziemi (22.04)                                                                                                                                     

Gdy już wszystko się zieleni obchodzimy Dzień dla Ziemi                                                                        

Dla zdrowego życia trybu bez zatrucia i bez dymu 

 

Idziemy sprzątać świat – porządki terenu wokół przedszkola         

 

 

                         

 Dzień Dziecka  (01.06)                                                                                                               

Dziecko to Człowiek tyle, że mały ale za to, jaki wspaniały! 
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Zabawy ruchowe i dowolne w ogrodzie przedszkolnym - piknik 

 Dzień Rodziny  (15.06)                                                                                                                                           

Bo my też wraz z Wami swoje święto mamy                                                                                            

Dzień Dziecka z Rodzicami wspólnie przeżywamy 

 

Organizujemy rodzinny festyn przedszkolny –zawody sportowe, konkursy dla dzieci                       

i rodziców - wspólny piknik  

                                                      

                                                                      

 

     Opracowała: mgr Violetta Piątek  


