
URODZINY PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Plan obchodzenia urodzin w Punkcie Przedszkolnym w Bistuszowej w roku szkolnym 

2018/2019 w grupie przedszkolnej „Muchomorki” 

 

Urodziny to dla każdego dziecka wielkie wydarzenie. Większość najmłodszych  

z zapałem odlicza czas do kolejnej rocznicy swojego przyjścia na świat. Urodziny obchodzą 

właściwie wszystkie dzieci – od rocznych maluchów  aż po te, które kończą już swoją 

przedszkolną edukację. Urodziny to szczególna okoliczność, która wśród dzieci wywołuje 

same pozytywne skojarzenia. Ta szczególna uroczystość towarzyszy nam przecież przez całe 

życie. Urodziny najmłodszych często są okazją do rodzinnych spotkań  

i wymiany doświadczeń. Coraz częściej obchodzimy je celebrując ten dzień – dzięki temu 

możemy pokazać dzieciom, że naprawdę są dla nas ważne i sprawić, aby poczuły się 

absolutnie wyjątkowo.  

Dzień urodzin dla każdego dziecka jest dniem szczególnie ważnym, dlatego  

w przedszkolu uroczyście świętujemy urodziny naszych wychowanków. W tym dniu to 

właśnie ten mały człowiek znajduje się w centrum uwagi. Jest najważniejszy, a inni 

zastanawiają się w jaki sposób mogą mu sprawić radość i przyjemność.  

 

Cele: 

 Zapoznanie z zasadami świętowania urodzin w przedszkolu. 

 Wdrażanie dzieci do wspólnej zabawy. 

 Zapoznanie dzieci z różnymi formami składania życzeń. 

Środki dydaktyczne: czapeczki urodzinowe, korona, chusta animacyjna, balony, magnetofon, 

nagrania, serpentyny, kredki. 

Przebieg urodzin: 

1.Dekorowanie sali – balony i girlandy to coś, co dzieci naprawdę uwielbiają. Urodzinowe 

przystrojenie sali na pewno zwróci uwagę maluchów na szczególne wydarzenie w danym 

dniu. 



2.Przygotowanie przez dzieci miejsca dla solenizanta –zaproszenie na przygotowane miejsce, 

wręczenie mu korony, odśpiewanie solenizantowi „Sto lat…” oraz składanie życzeń 

urodzinowych. 

3. Rozdawanie przez solenizanta czapeczek urodzinowych kolegom i koleżankom, będące        

zaproszeniem do wspólnej zabawy. 

4.Pogadanka wprowadzająca w tematykę urodzin, swobodne wypowiedzi dzieci jak świętują 

swoje urodziny i co najbardziej się im w nich podoba. 

5.Wspólne tańce i zabawy - zabawy z chustą animacyjną np.  karuzela, paczuszka oraz 

zabawy taneczne np. budujemy mosty, taniec przyklejaniec czy jedzie pociąg,  

w którym solenizant pełni główną funkcję – lokomotywy lub wybiera ulubioną zabawę. 

Możliwość decydowania o formie zabawy w przedszkolu to spore wyróżnienie kilkulatka, z 

którego każdy maluch na pewno chętnie skorzysta. 

6. Modelowanie balonów – dziecko obchodzące w tym dniu urodziny może samo wybrać 

spośród propozycji nauczyciela  

7. Coś pysznego, coś smacznego - częstowanie dzieci przyniesionymi przez solenizanta 

słodyczami. 

8. Malowanie buzi kredkami. 

9. Drobny upominek dla solenizanta. 

 

Tego dnia dziecko świętujące swoje urodziny może wybrać czytaną  książeczkę, ma 

pierwszeństwo wyboru zabawek, stania w pierwszej parze itp. 


