
Plan roczny 2022/2023 

realizowany w Przedszkolu nr 3 „Promyczek”, w Poznaniu. 

 

 

                    „Muzyka jest zaproszeniem do podróży po świecie,  

                                           podróży po różnych stylach muzyki, aby dzieci miały świadomość,  

                            że muzyka jest uniwersalnym i zróżnicowanym językiem.” 

Majka Jeżowska 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci inspirowanych muzyką  

Majki Jeżowskiej. 

 

 

Pewnego dnia Majka Jeżowska jako młoda mama, dostała tekst piosenki „A ja wolę 

moją mamę” od Agnieszki Osieckiej, do której napisała muzykę. Radiowa „Trójka” grała 

piosenkę, której popularność zachęciła Majkę Jeżowską do nagrania płyty z piosenkami dla 

dzieci – płyty całkiem poważnej i na poważnie. Tak się zaczęła twórczość M. Jeżowskiej dla 

dzieci. 

Dziś na koncerty Majki Jeżowskiej przychodzą osoby dorosłe, wychowane na jej piosenkach, 

tyle że z własnymi dziećmi!  I jak sama piosenkarka i kompozytorka mówi: „I to jest właśnie 

cudowne uczucie – śpiewać dla całych familii. Śpiewam dla kilku pokoleń Polaków, może 

dlatego, że moje piosenki są mądre i ciągle aktualne? Można je znaleźć w podręcznikach 

do szkół, są śpiewane na akademiach oraz festiwalach”.  

 

 

Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości oraz odkrywanie piękna świata, poprzez poznawanie 

innych kultur i edukację muzyczną z elementami ekologii, w oparciu o twórczość 

kompozytorki. 

 

Lp.  

Zadania ogólne i 

szczegółowe 

 

Formy realizacji 

 

Data 

 

Uwagi 

1.  Bogactwo jesieni… 

- ciekawostki 

lokalne. 

Wycieczka na pobliskie ogródki 

działkowe. 

 

IX/X.2022. 

 

 

2. Przedszkolaki w 

terenie – miejska 

gra outdoorowa - 

Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka.  

Przygotowanie scenariusza gry 

miejskiej i jej przeprowadzenie.  

Relacja fotograficzna.  

Wykonanie kolażu.  

 

19. – 26.IX. 

2022. 

 



3. Majka Jeżowska – 

poznanie sylwetki 

kompozytorki. 

 

Stworzenie kącika kompozytora 

oraz kącika muzycznego w sali. 

Zapoznanie z regionem 

Małopolski jako miejscem 

urodzenia kompozytorki 

(tradycyjne potrawy, strój 

krakowski…) 

 

26.-30.IX. 

2022. 

 

 

4. Jesienny kapelusz 

Majki Jeżowskiej - 

rodzinny konkurs 

plastyczny. 

Zaprojektowanie kapelusza w 

formie przestrzennej.  

 

26.IX.2022 

ogłoszenie 

konkursu 

 

Termin 

składania 

prac do 

21.X.2022 

Ogłoszenie 

wyników  

4.XI.2022 

5. Międzynarodowy 

Dzień Muzyki – 

warsztaty dla dzieci 

inspirowane 

kompozycjami 

Majki Jeżowskiej. 

 

 

 

 

 

Z muzyką przez 

wieki  – wycieczka 

do muzeum. 

Poznanie piosenek z repertuaru 

dziecięcego. 

Teatrzyk freblowski. 

Tworzenie układów tanecznych 

do treści utworów. 

Prace plastyczne. 

Spotkanie z muzykiem.   

Oglądanie fragmentów 

koncertów dostępnych online.  

 

 

Wycieczka do  

Muzeum Instrumentów 

Muzycznych.  

 

3.- 6. X.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.X.2022 

 

6. Happening w 

Suchym Lesie. 

Rodzinny spacer na orientację. 

Piknik rodzinny. 

 

15.X.2022. 

 

7. Bezpieczny 

Przedszkolak – 

projekt. 

Spotkania warsztatowe z 

policjantem, strażakiem, 

ratownikiem medycznym. 

 

 

Wycieczka do Wielkopolskiego 

Muzeum Pożarnictwa w 

Rakoniewicach.  

 

 

10.-12. 

X.2022. 

 

 

 

13.X.2022. 

 

8. Koncert z okazji 

Dnia Edukacji 

Narodowej. 

Piosenki i tańce przygotowane 

przez wszystkie oddziały. 

 

14.X.2022. 

 

 

9. Czym pachnie 

jesień? - wycieczka 

do Ogrodu 

Dendrologicznego. 

Obserwacja przyrody. 

Rozpoznawanie wybranych 

gatunków drzew. 

Nasłuchiwanie odgłosów 

przyrody. 
Zebranie jesiennych darów 

natury.  

 

21.X.2022. 

 

 



Wykonanie w przedszkolu 

jesiennych stworków-

potworków. 

10. Poranek 

Patriotyczny - 

obchody Święta 

Niepodległości. 

Pieśni i wiersze patriotyczne. 

 

 

10.XI.2022. 

 

 

11. Kolorowe dzieci - 

bal z okazji imienin 

ulicy Św. Marcina. 

Tańce i zabawy integracyjne 

inspirowane piosenką Kolorowe 

dzieci oraz tańcami z różnych 

stron świata.  

 

 

15.XI.2022. 

 

 

12. Majka Jeżowska – 

portret 

kompozytorki i 

piosenkarki - 

ogólnopolski 

konkurs 

przedszkolny. 

Nadesłanie pracy plastycznej.  

Ogłoszenie 

konkursu 

21.XI.2022. 

Termin 

nadsyłania 

prac do 

20.I.2023. 

Ogłoszenie 

wyników – 

3.II.2022. 

13. Tydzień ukraiński.  Poznanie kultury i tradycji 

kuchni ukraińskiej. 

Uwzględnienie dań kuchni 

ukraińskiej w przedszkolnym 

jadłospisie. 

 

21. – 25.XI. 

2022. 

 

 

 

14. Kartka dla Seniora 

– akcja świąteczna.  

Przygotowanie kartek przez 

dzieci i rodziców  

dla pensjonariuszy Domu 

Pomocy Społecznej. 

 

28.XI. - 

9.XII.2022. 

 

15. Wróżby się 

spełniają – zabawa 

andrzejkowa. 

Wróżby i zabawy andrzejkowe 

inspirowane piosenką Marzenia 

się spełniają.  

 

 

30.XI.2022. 

 

 

16. Spektakl teatralny. Wyjazd do Teatru 

Muzycznego/Teatru Animacji 

lub podjęcie współpracy z Atofri 

– Teatrem Najmłodszych. 

 

XII.2022. 

 

17. Rodzice dzieciom na 

Mikołajki – projekt. 

Przedstawienie przygotowane 

przez rodziców. 

 

 

6.XII.2022. 

 

 

18. Jasełka i Koncert 

Świąteczny – 

wycieczka do 

CSWL. 

Udział w jasełkach oraz 

koncercie kolęd i piosenek o 

tematyce świątecznej. 

 

XII.2022. 

 

19. Wigilijne spotkania 

z rodzicami. 

Prezentacja Jasełek. 

Życzenia świąteczne. 

Świąteczny podwieczorek. 

12. - 15.XII. 

2022. 

 

 

20. Merry Christmas – 

Przegląd Piosenek 

Świątecznych w 

Języku Angielskim. 

Prezentacja piosenek o tematyce 

świątecznej. 

  

20.XII.2022 

 



21. Wigilia w 

Promyczku. 

Prezentacja Jasełek. 

Obiad wigilijny. 

Spotkanie z gwiazdorem. 

 

21.XII.2022.  

 

22. Babcia i Dziadek w 

przedszkolu – 

spotkanie z 

dziadkami. 

Prezentacja programu 

artystycznego. Życzenia i 

wspólny podwieczorek. 

 

16.-19.I. 

2023. 

 

23. Emeryci w 

przedszkolu. 

Prezentacja programu 

artystycznego dla 

emerytowanych pracowników 

przedszkola.  

 

25.I.2023. 

 

Ferie zimowe   30.I. – 12.II.2023r. 

24. Tydzień brazylijski.  Poznanie kultury i tradycji 

kuchni brazylijskiej. 

Uwzględnienie dań kuchni 

brazylijskiej w przedszkolnym 

jadłospisie. 

 

13.-16. 

II.2023r. 

 

25. Owocowy Karnawał 

- balik 

karnawałowy. 

Zabawy i tańce integracyjne w 

strojach dowolnych. 

 

 

17.II.2023. 

 

26. Poznańskie 

Muzeum Pyry – 

wycieczka. 

Poznanie historii ziemniaka.  

Zajęcia warsztatowe. 

 

3.III.2023. 

 

27. Irlandia – projekt 

warsztatów 

anglojęzycznych. 

Obchody Dnia Świętego 

Patryka. Poznanie kultury 

Irlandii. 

 

13.-17. 

III.2023. 

 

28. Wstawaj! To już 

wiosna! – powitanie 

wiosny, pochód z 

gaikiem.  

Zabawy integracyjne w Lasku 

Golęcińskim.  

 

21.III.2023. 

 

29. Palma Wielkanocna 

- konkurs rodzinny. 

Konkurs dla dzieci i rodziców.    6.III.2022. 

ogłoszenie 

konkursu 

29.III.2023. 

ostateczny 

termin 

składania 

prac 

4..IV.2022. 

ogłoszenie 

wyników 

30. Odzież ekologiczna 

z odpadów – 

konkurs 

ekologiczny. 

Przygotowanie i prezentacja 

odzieży wykonanej z odpadów. 

  

IV.2023. 

 



31. Wielkanoc w 

Promyczku.   

Śniadanie wielkanocne. 

Szukanie zajączka. 

 

4.IV.2023.  

 

 

32. VI Wiosenny 

Przegląd Taneczny  

Projekt realizowany przez dzieci 

z oddziału IV. 

 

14.IV.2023. 

Termin 

może ulec 

zmianie. 

33. Freblowski tydzień -

tydzień poświęcony 

F. Froeblowi. 

Warsztaty w nurcie pedagogiki 

freblowskiej.  

17. – 21.IV. 

2023. 

 

34. Nasza Planeta – 

warsztaty we 

współpracy z 

Uniwersytetem 

Muzycznym i/lub 

Uniwersytetem 

Przyrodniczym 

inspirowane 

piosenką Majki 

Jeżowskiej. 

 

IV Przegląd 

Piosenki 

Przedszkolnej.  

Zabawy muzyczne i twórcze, 

kształtujące postawy 

proekologiczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wybranych piosenek 

Majki Jeżowskiej. 

 

24.-27. 

IV.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.IV.2023 

 

35. „Jestem sobie 

przedszkolaczek” –

pasowanie na 

przedszkolaka. 

Spotkanie integracyjne grupy I. 

 

 

V.2023. 

 

36. Spotkanie z 

absolwentami. 

Zabawy integracyjne.  

V.2023. 

 

37. Sprintem do 

Maratonu – 

ogólnopolski projekt 

sportowy. 

Udział dzieci w maratonie 

przedszkolaków na terenie 

ogrodu. 

 

V.2023. 

 

38. „Jak dawniej 

mieszkali i żyli 

ludzie” – wycieczka. 

Wycieczka do skansenu w 

Dziekanowicach. 

 

12.V.2023. 

 

39. Majka Jeżowska – 

quiz. 

Zabawy o charakterze 

konkursowym dla wszystkich 

grup przedszkolnych. 

 

19.V.2023. 

 



40. A ja wolę moją 

mamę - Festyn 

Rodzinny w 

Promyczku. 

 

Zabawy integracyjne. 

 

 

25.V.2023. 

 

41. Tydzień sportowy. 

 

 

 

Igrzyska Sportowe 

w Promyczku. 

Poznanie dyscyplin sportowych. 

Zabawy sportowe. 

 

 

Udział w zawodach sportowych. 

29.V.–2.VI. 

2023. 

 

 

1.IV.2023 

 

42. Bajkowy Koncert 

dla dzieci. 

Koncert na żywo w Multikinie.   

VI.2023 

 

43. Uroczystość 

zakończenia roku 

szkolnego. 

Prezentacje grup inspirowane 

twórczością Majki Jeżowskiej. 

 

12. – 16.VI. 

2023. 

 

44. Piknik w Parku 

Sołackim. 

Poznawanie środowiska 

lokalnego. 

Obserwacja  

przyrody. 

Zabawy sportowe i muzyczne. 

 

23.VI.2023. 

 

 

*Planowane terminy mogą ulec zmianie. 

*Ze względu na sytuację epidemiologiczną w planie pracy przedszkola mogą wystąpić 

zmiany. Organizacja poszczególnych imprez będzie dostosowana do bieżących warunków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram wycieczek na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Lp. 

 

Planowana wycieczka 

 

 

Planowany 

termin 

1. Bogactwo jesieni… - ciekawostki lokalne. 

Wycieczka/spacer na pobliskie ogródki działkowe. 

IX/X.2022. 

 

2. Z muzyką przez wieki  – wycieczka do Muzeum 

Instrumentów Muzycznych. 

7.X.2022. 

3. Wycieczka do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa 

w Rakoniewicach.  

13.X.2022. 

 

4. Czym pachnie jesień? – wycieczka/spacer do Ogrodu 

Dendrologicznego 

21.X.2022. 

5. Spektakl teatralny – wyjazd do Teatru 

Muzycznego/Animacji. 

XII.2022. 

6. Jasełka i Koncert Świąteczny – wycieczka/spacer do 

CSWL. 

XII.2022. 

7. Poznańskie Muzeum Pyry – wycieczka. 3.III.2023. 

8. Wstawaj! To już wiosna! – powitanie wiosny, spacer do 

Lasku Golęcińskiego. 

21.III.2023. 

9. „Jak dawniej mieszkali i żyli ludzie” – wycieczka do 

skansenu w Dziekanowicach. 

12.V.2023. 

10. Bajkowy Koncert dla dzieci– wyjazd do Multikina. VI.2023. 

11. Piknik w Parku Sołackim. 23.VI.2023. 
 

*Planowane terminy wycieczek mogą ulec zmianie. 

**Ze względu na sytuację epidemiologiczną w planie wycieczek przedszkola mogą wystąpić 

zmiany. Organizacja poszczególnych wycieczek będzie dostosowana do bieżących 

warunków. 

 

 

 

 

 


