
KALENDARZ WYDARZEŃ 2018/2019

WRZESIEŃ 1. Rozpoczęcie roku żłobkowego.

2. Adaptacja  - poznaje mój żłobek, ciocie i

nowych kolegów i koleżanki.

3. „I przyszła do nas jesień” - Pierwszy 

Dzień Jesieni. Robimy ozdoby jesienne, 

wykonujemy prace plastyczne.

4. „Dzień przedszkolaka.. i żłobiaka„

PAŹDZIERNIK 1. „Jesienne dary” - owoce, warzywa, 

orzechy...poznajemy, próbujemy. 

2. Poznajemy dary natury: jesienne liście, 

kasztany, żołędzie, grzyby..

3.  „Książki do poduchy” - poczytaj Mi 

ciociu, a ja „poczytam” Tobie.

4. Światowy Dzień Muzyki – słuchamy 

Bacha, Mozarta i nie tylko...

LISTOPAD 1. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i 

Gotowania – dzisiaj gotują żłobiaki!

2. ,,Dzień Uśmiechu” - tylko uśmiech 

dozwolony!

3. Andrzejki – tańce i zabawa.

4. „Dzień z deszczem” - zabawy w 

płaszczykach i kaloszach.



GRUDZIEŃ 1. Św. Mikołaj – bać się czy nie 

bać...poznajemy św. Mikołaja.

2. Pierwszy Dzień Zimy.

3. „Wokół choinki” – ozdabiamy, jak 

umiemy....

4. „W oczekiwaniu na Święta” - 

Warsztaty Bożonarodzeniowe z 

Rodzicami.

5. Wigilia – w żłobku przy świątecznym 

stole.

6. Bajka na dużym ekranie.

STYCZEŃ 1. „Dzień Bałwana”– ulepimy dziś 

bałwana....

2. „Dzień Babci i Dziadka - „Pędzą 

wnuki ulicami z ogromnymi 

laurkami.....

3. „Dzień Pluszaków” – każdy piesek, 

kotek, małpka dziś do żłobka 

zaproszony!

LUTY 1. ,,Serduszkowa Zabawa” – Walentynki

2. ,,Tłusty Czwartek” - pączki na papierze i

na talerzu...ozdabiamy pączki.

3. „Piżama Party” - dzisiaj w śpiochach w 

żłobku będę chodzić i poduszką wodzić!



MARZEC 1. ,,Dzień Kobiet” - tych Małych i tych 

Dużych.

2. ,,Pierwszy Dzień Wiosny” - Zimę 

żegnamy i Wiosnę witamy! - 

wykonujemy ozdoby wiosenne, szukamy

oznak wiosny w ogrodzie.

KWIECIEŃ 1. Warsztaty Wielkanocne – żłobiaki 

pracują z Rodzicami.

2. „Jajka, koszyczki, bazie..”- wykonujemy

prace plastyczne

3. „Światowy Dzień Zdrowia” - Każde 

dziecko dba o swoje zdrowie, jak 

uniknąć chorób chętnie nam opowie.

4. „Wiosenne spacery”- szukamy oznak 

wiosny.

MAJ 1. Warsztaty plastyczne w plenerze – 

przyroda widziana oczami dziecka.

2. ,,Dzień Mamy i Taty” - pokaz baniek 

mydlanych.

3. „Lato tuż tuż”

4. Rodzice czytają dzieciom- zaproszenie 

rodziców do wspólnego czytania z 

dziećmi.



CZERWIEC 1. „Dzień Dziecka” – świętują żłobiaki.

2. „Dzień Rodzinny” – piknik z 

rodzicami.

3. ,,Pierwszy Dzień Lata”

4. Zakończenie roku żłobkowego.

LIPIEC – SIERPIEŃ Wakacyjne szaleństwo: pikniki, zabawy, gry, 

lody....

☺Organizacja urodzin dzieci – cały rok
☺Wycieczki i spacery związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej organizowane wg 
miesięcznych planów pracy, poznawanie dalszego otoczenia (biblioteka, zakłady użyteczności 
publicznej, las, łąka, ogródki, sklepy, boisko, itp.).
☺Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
☺Konkursy organizowane przez Panie ze żłobka.
☺Spotkania edukacyjne ze zwierzętami.
☺Warsztaty lub zajęcia otwarte z udziałem rodziców.


