
Plan roczny 2021/2022 

realizowany w Przedszkolu nr 3 „Promyczek” w Poznaniu. 

 

 „Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, 

 tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język.” 

Fryderyk Chopin 

 
 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci inspirowanych muzyką  

Fryderyka Chopina.  
 

 

Czy każda muzyka musi posiadać słowa? Czy muzyka może opowiadać historię, 

przekazywać emocje? Fryderyk Chopin polski kompozytor, jeden z najsłynniejszych 

pianistów swoich czasów, często nazywany był poetą fortepianu. Nim skończył 7 lat był już 

autorem kilku drobnych kompozycji-polonezów. Może wśród naszych przedszkolaków mamy 

„małych Frycków i wielkich Fryderyków” a dzięki poznaniu sylwetki muzyka i jego utworów 

odkryją swój talent? Może Fryderyk Chopin będzie dla nich taką inspiracją jaką dla młodego 

Fryderyka był Jan Sebastian Bach? 

 

 

Kształtowanie kompetencji społecznych, emocjonalnych i estetycznych; odkrywanie piękna 

świata przyrody w oparciu o twórczość kompozytora. 

Lp.  

Zadania ogólne i 

szczegółowe 

 

Formy realizacji 

 

Data 

1. 

 

 

Bogactwo jesieni… - 

ciekawostki lokalne. 

Wycieczka na pobliskie 

ogródki działkowe. 

 

IX/X.2021. 

2. „Przedszkolaki w krainie 

wielkich emocji”- 

Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka.  

Realizacja na terenie 

przedszkola. 

Fotorelacja i plakaty. 

 

20. – 24.IX. 

2021. 

3. Fryderyk Chopin – poznanie 

sylwetki kompozytora. 

 

Stworzenie kącika 

kompozytora oraz kącika 

muzycznego w sali. 

 

IX.2021. 

 

4. Spacer na Orientację na 

Cytadeli lub w Parku 

Sołackim. 

Rodzinny spacer na orientację 

lub podchody. 

jesień 2021 

lub 

wiosna 2022 



5. Międzynarodowy Dzień 

Muzyki – warsztaty dla dzieci 

inspirowane muzyką 

Fryderyka Chopina 

Poznanie muzyki Chopina. 

Teatrzyk freblowski na 

podstawie opowiadania 

Wojciecha Widłaka „Mały 

Frycek, Wielki Fryderyk”. 

Tworzenie układów 

tanecznych do muzyki 

Chopina, taniec z przyborami. 

Poznanie pięciolini, wyglądu 

nut, klucza wiolinowego. 

Poznanie budowy fortepianu. 

Prace plastyczne. 

Spotkanie z muzykiem. 

Koncert Chopinowski-

oglądanie fragmentów 

koncertów dostępnych online. 

 

27.IX.- 1.X. 

2021. 

6. Obraz muzyką inspirowany - 

ogólnopolski konkurs 

przedszkolny. 

Nadesłanie pracy plastycznej 

inspirowanej twórczością 

Fryderyka Chopina 

 

1.X.2021. 

7. Z muzyką przez wieki  – 

wycieczka do muzeum. 

Wycieczka do Muzeum 

Instrumentów Muzycznych. 

Spacer po starym mieście, 

spacer po parku im. Fryderyka 

Chopina. 

 

X.2021. 

8. Jesienne szepty drzew - 

wycieczka do Ogrodu 

Dendrologicznego. 

Obserwacja przyrody. 

Rozpoznawanie wybranych 

gatunków drzew. 

Nasłuchiwanie odgłosów 

przyrody. 

 

X.2021. 

 

9. Instrumenty ręcznie tworzone 

– rodzinny konkurs 

plastyczny. 

Wykonanie instrumentu 

muzycznego. 

04.-11.X. 

2021. 

10. Koncert z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

Piosenki i tańce przygotowane 

przez wszystkie oddziały. 

 

14.X.2021. 

 

11. Bezpieczny Przedszkolak – 

projekt. 

Spotkania warsztatowe z 

policjantem, strażakiem, 

ratownikiem medycznym. 

 

25. – 29.X. 

20201. 

12. Poranek Patriotyczny - 

obchody Święta 

Niepodległości. 

Pieśni i wiersze patriotyczne. 

 

10.XI.2021. 

 

13. Jestem sobie 

przedszkolaczek” –pasowanie 

na przedszkolaka. 

Spotkanie integracyjne grupy I. 

 

 

X./XI.2021. 

14. Podróż w czasie, czyli na 

dworze królewskim XIX 

wieku… 

Tańce i zabawy integracyjne 

inspirowane muzyką Chopina i 

strojami z XIX wieku. 

 

12.XI.2021. 

 



bal z okazji imienin ulicy Św. 

Marcina. 

15.  Madagaskar, Pchła 

Szachrajka, Koziołęk Matołek 

i zagadka ratuszowej wieży, 

Madagaskar-musicalowa 

przygoda - spektakl teatralny. 

Wyjazd do Teatru 

Muzycznego lub spektakl 

online. 

 

XI.2021. 

16. Andrzejki  Wróżby i zabawy andrzejkowe 

na biało-czarno inspirowane 

kolorami klawiatury 

fortepianu. 

 

30.XI.2021. 

 

17. Rodzice dzieciom na 

Mikołajki lub z okazji Dnia 

Dziecka– projekt. 

 

Przedstawienie przygotowane 

przez nauczycielki 

(i rodziców). 

 

6.XII.2021. 

lub 

1.VI.2022. 

 

18. Rodzinne muzykowanie na 

ekranie – muzyczny przegląd 

rodzinny o tematyce 

świątecznej (kolędy, 

pastorałki, piosenki). 

Konkurs dla dzieci i rodziców. 6. - 10.XII. 

2021. 

19. Koncert Bożonarodzeniowy – 

wyjazd do szkoły muzycznej 

(lub w formie on line). 

Udział w koncercie kolęd, 

pastorałek i piosenek o 

tematyce świątecznej. 

 

XII.2021. 

20. Jasełka i Koncert Świąteczny 
– wycieczka do CSWL. 

Udział w jasełkach oraz 

koncercie kolęd i piosenek o 

tematyce świątecznej 

 

XII.2021. 

21. Warsztaty czekolady w 

goplanie-wycieczka. 

Uczestnictwo w warsztatach 

edukacyjno-gospodarczych. 

XII.2021. 

22. Wigilijne spotkania z 

rodzicami. 

Prezentacja jasełek. 

Życzenia świąteczne. 

Świąteczny podwieczorek. 

 

13. - 17.XII. 

2021 

23. Wigilia w Promyczku. Prezentacja jasełek. 

Obiad wigilijny. 

Spotkanie z gwiazdorem. 

 

22.XII. 

2021.  

24. Muzyką malowane - warsztaty 

z rodzicami. 

Warsztaty plastyczne dla 

dzieci i rodziców –ozdabianie 

słoików (wazonów) dla babci i 

dziadka przy muzyce Chopina. 

 

10.-14.I. 

2022. 

 

Ferie zimowe   17 – 30.I.2022 r. 



25. Babcia i Dziadek w 

przedszkolu – spotkanie z 

dziadkami. 

Prezentacja programu 

artystycznego. Życzenia i 

wspólny podwieczorek. 

 

01.-04.II. 2022  

 

26. Emeryci w przedszkolu. Prezentacja programu 

artystycznego. 

 

01.-04.II. 2022 

 

27. „Muzyczne fantazje”- balik 

karnawałowy.  

Zabawy i tańce integracyjne w 

strojach dowolnych. 

 

11.- 18. II.2022. 

28. „Dziecięce wierszyki do 

klasycznej muzyki”– 

 III Konkurs Piosenki 

Przedszkolnej.  

Prezentacja piosenek (wierszy) 

wybranych przez dzieci do 

muzyki Chopina. 

 
25.II.2022. 

 

29. Podróż do krajów 

anglojęzycznych- warsztaty z 

językiem angielskim. 

Zabawy językowe, poznanie 

krajów anglojęzycznych. 

 

28.II.2022 

30. Powitanie wiosny – pochód z 

gaikiem.  

Zabawy integracyjne w Lasku 

Golęcińskim.  

 

21.III.2022. 

31. „Rytm, tempo, barwa” – 

warsztaty we współpracy z 

Akademią Muzyczną im. 

Ignacego Jana Paderewskiego, 

Państwowa Szkoła Muzyczna 

II st. im. Fryderyka Chopina  

lub nauczycielem rytmiki     

Zabawy muzyczne i twórcze. 

Poznanie określeń: dur, moll, 

wolno, szybko, wysoko, nisko, 

głośno, cicho. Poznanie 

instrumentów muzycznych.  

 

III.2022. 

32. Palma Wielkanocna - konkurs 

rodzinny. 

Konkurs dla dzieci i rodziców.   

24. – 30.III. 

2022. 

33. Muszla koncertowa w Parku 

Wilsona oraz Stare Zoo-

wycieczka. 

Poznanie Muszli Koncertowej, 

mini koncert Przedszkolaków. 

Spacer do Starego Zoo. 

01.-13.IV.2022. 

34. Wielkanoc w Promyczku.   Śniadanie wielkanocne. 

Szukanie zajączka. 

 

14.IV.2022.  

 

35. V Wiosenny Przegląd 

Taneczny do utworów 

Chopina. 

Projekt realizowany przez 

wszystkie oddziały. 

 

IV.2022. 

36. Konkurs Ekologiczny „Odzież 

ekologiczna. 

Konkurs miedzy przedszkolny 

na terenie miasta Poznania 

I-IV.2022. 



37. Freblowski tydzień -tydzień 

poświęcony F. Froeblowi. 

Zabawy, warsztaty z dziećmi i 

rodzicami przybliżające 

metodę Froebla.  

 

19. – 22.IV. 2022. 

38. Spotkanie z absolwentami. Zabawy integracyjne w 

ogrodzie. 

 

V.2022. 

39. Sprintem do Maratonu – 

ogólnopolski projekt 

sportowy. 

Udział dzieci w maratonie 

przedszkolaków na terenie 

ogrodu.  

 

V.2022. 

40. „Jak dawniej mieszkali i żyli 

ludzie” – wycieczka 

Wycieczka do Muzeum 

Etnograficznego lub skansenu 

w Dziekanowicach. 

 

V. 2022. 

41. Fryderyk Chopin  – quiz 

wiedzy o kompozytorze. 

Zabawy o charakterze 

konkursowym dla wszystkich 

grup przedszkolnych. 

 

17.V.2022. 

42. Muzyczne spotkanie - Festyn 

Rodzinny w Promyczku. 

 

Zabawy integracyjne. 

 

 

26.V.2022. 

43. Tydzień sportowy. Poznanie dyscyplin 

sportowych. 

Zabawy sportowe. 

 

30.V.–3.VI. 

2022. 

44. Igrzyska Sportowe w 

Promyczku. 

Udział w zawodach 

sportowych. 

 

1.VI.2022. 

45. Uroczystość zakończenia roku 

szkolnego. 

Prezentacje grup .  

20. – 24.VI. 

2022. 

46. Piknik w Parku Sołackim oraz 

warsztaty malowanie na foli 

do muzyki Chopina. 

Poznawanie środowiska 

lokalnego. 

Obserwacja  

przyrody. 

Quiz przyrodniczy. 

 

28.VI.2022. 

 

*Planowane terminy mogą ulec zmianie. 

*Na wniosek rodziców /nauczycieli mogą być zrealizowane dodatkowe imprezy. 

*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 2021/2022 

 

 

Lp. 

 

Planowana wycieczka 

 

 

Planowany 

termin 

1. Bogactwo jesieni… - ciekawostki lokalne. 

Wycieczka/spacer na pobliskie ogródki działkowe. 

IX/X.2021 

2. Z muzyką przez wieki…-wycieczka autokarowa do 

Muzeum Instrumentów Muzycznych 

X.2021 

3.  Jesienne Szepty Drzew-wycieczka piesza do Ogrodu 

Dendrologicznego 

X.2021 

4. Wycieczka do teatru na spektakl dla dzieci-wycieczka 

autokarowa 

XI.2021 

5. Koncert Bożonarodzeniowy-wycieczka autokarowa do 

szkoły muzycznej. 

XII.2021 

6.  Jasełka i Koncert Świąteczny-wycieczka do CSWL XII.2021 

7. Warsztaty czekolady w Goplanie-wycieczka piesza XII.2021 

8. Muszla koncertowa w Parku Wilsona oraz Stare Zoo IV.2022 

9. Jak dawniej mieszkali i żyli ludzie-wycieczka 

autokarowa do Muzeum Etnograficznego lub skansenu w 

Dziekanowicach 

V.2022 

10. Piknik w Parku Sołackim-wycieczka piesza. VI.2022 

   
 

*Planowane terminy wycieczek mogą ulec zmianie. 

*Na wniosek rodziców /nauczycieli mogą być zrealizowane dodatkowe wycieczki/spacery 

poza teren przedszkola. 

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

zmiany. Organizacja poszczególnych wycieczek będzie dostosowana do bieżących 

warunków. 

 


