ŚWIAT WARTOŚCI PRZEDSZKOLAKA – JESTEM DOBRY I DAJĘ DOBRO
Temat
1. Rozwijanie
kompetencji
społecznych

Termin
realizacji

Osoby odpowiedzialne

wrzesień

wszystkie nauczycielki

wrzesieńpaździenik
cały rok

wszystkie nauczycielki

Uroczystości przedszkolne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Rodziny, zajęcia otwarte, Pasowanie
Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez udział w
konkursach, prezentowanie się na forum grupy i na uroczystościach
przedszkolnych
„Patriotyczne śpiewanie” – koncert pieśni patriotycznych z okazji 11
listopada

cały rok

wszystkie nauczycielki

cały rok

wszystkie nauczycielki

listopad

nauczycielki grup IV,V,
VI,VII,VIII (org.: A.Gajdowska,
A.Kalata, U.Bazyluk)

Zajęcia i zabawy zapoznające i utrwalające wiadomości na temat
Polski i symboli narodowych, słuchanie legend
„Mapa Polski” – zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem
multimediów – zapoznanie z zarysem granic Polski, nauka czytania
symboli, znaczenia kolorystyki
Wprowadzanie tańców, przyśpiewek i zabaw ludowych
Wypowiedzi dzieci o tematyce patriotycznej do gazetki przedszkolnej
(np. „jestem Polakiem”, „co lubię w swoim mieście”)
Poznawanie i kultywowanie tradycji świątecznych podczas zajęć i
zabaw o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia oraz
Wielkanocy
Zajęcia edukacyjne, zabawy, wycieczki – umożliwiające poznanie
swojej miejscowości

cały rok

wszystkie nauczycielki

maj

nauczycielki 6-latków

cały rok
maj

wszystkie nauczycielki
wszystkie nauczycielki

Sposób realizacji
Kodeks Przedszkolaka – ustalenie praw i obowiązków dziecka w
przedszkolu
Zabawy integrujące grupę
Wprowadzanie wierszy i piosenek, organizowanie spacerów i
wycieczek utrwalających zasady odpowiedniego zachowania się

2. Rozwijanie
kompetencji
obywatelskich i
patriotycznych

wszystkie nauczycielki

(koordynator: R.Maksimowicz)

grudzień i
kwiecień

wszystkie nauczycielki

cały rok

wszystkie nauczycielki

Przedszkolny turniej wiedzy o Polsce dla pięcio- i sześciu-latków

3. Kształtowanie
postaw tolerancji,
szacunku do
innych,
odpowiedzialności
oraz
przeciwdziałanie
agresji

4. Kształtowanie poczucia
piękna jako wartości,

Realizacja ogólnopolskiego projektu „Mały miś w świecie wielkiej
literatury”
Oglądanie książek, albumów, zdjęć, obrazków ilustrujących i
przybliżających życie innych narodów i ich kulturę
„Dobro wraca” – konkurs plastyczno-biblioteczny oparty na
przykładach z literatury dziecięcej
Udział w akcjach charytatywnych np. na rzecz dzieci
niepełnosprawnych, na rzecz schronisk dla zwierząt, itp.
Słuchanie bajek i opowiadań, oglądanie bajek i filmów kształtujących
tolerancję, szacunek, odpowiedzialność, przeciwdziałanie agresji –
ocena postępowania bohaterów, dostrzeganie dobra i zła w ich
zachowaniu
Zajęcia edukacyjne, zabawy, sytuacje okazjonalne wpajające zasady
mówienia prawdy oraz przyznanie się do błędu, ukazujące potrzebę
eliminowania odruchów złośliwości i agresji
Stosowanie zwrotów grzecznościowych i wyrażanie szacunku w
mowie, gestach i zachowaniu:
-sytuacje okazjonalne,
-zabawy swobodne,
-„Witamy nowy miesiąc” – uroczyste śniadania przy wspólnym stole,
-spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
-przygotowywanie niespodzianek bliskim: na Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Rodziny, urodziny.
Przedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci z rodzicami „Ja i moja
rodzina pomagamy innym”
„Serdeczna karteczka”-programogólnopolski
Obcowanie ze sztuką poprzez:
-udział w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków z
Filharmonii i Opery Podlaskiej,

luty/marzec
listopad

Nauczycielki: R.Maksimowicz,
E.Talecka, E.Lutostańska
Nauczycielki: A.Gajdowska,
E.Lutostańska,U.Sulikowska

cały rok

wszystkie nauczycielki

listopad
cały rok

Nauczycielki: B.Szmurło,
M.Malesińska
wszystkie nauczycielki

cały rok

wszystkie nauczycielki

cały rok

wszystkie nauczycielki

cały rok

wszystkie nauczycielki

maj/czerwiec

nauczycielki: J.Gwoździej,
M.Malesińska
Nauczycielka U.Sulikowska

październik/
maj
cały rok

wszystkie nauczycielki

która zachwyca i czyni
lepszym

-wycieczka do Białostockiego Teatru Lalek;
-oglądanie spektaklów teatralnych w przedszkolu;
-oglądanie reprodukcji malarskich;
-słuchanie muzyki klasycznej;
Wycieczki, spacery umożliwiające przeżywanie doznań estetycznych
i emocjonalnych poprzez poznawanie piękna przyrody i architektury
Zakładanie zielonych kącików w salach
Udział w zajęciach koła plastycznego
Udział w konkursach plastycznych wg ofert
Zajęcia i zabawy z wykorzystaniem literatury dziecięcej ukazującej
piękno języka, przyrody, postaw bohaterów
Przedszkolny konkurs fotograficzny dla dzieci z rodzicami pod
hasłem „Wiosenny spacer z rodziną”
„Zabawa sztuką” – ogólnopolski projekt edukacyjny – propagowanie
sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z
założeniami pedagogiki freblowskiej

cały rok

wszystkie nauczycielki

marzeckwiecień
październik-maj
cały rok
cały rok

wszystkie nauczycielki

kwiecień/maj

nauczycielki: J.Gwoździej,
E.Lutostańska
wszystkie nauczycielki
wszystkie nauczycielki
nauczycielki: U.Bazyluk,
A.Kalata, A.Gajdowska

DBAM O ZDROWIE
Temat
PROMOWANIE
ZDROWEGO STYLU
ŻYCIA POPRZEZ
ROZBUDZANIE
ZAMIŁOWANIA DO
ZABAW I ĆWICZEŃ
RUCHOWYCH ORAZ
POSZERZENIE

Sposób realizacji
- Systematyczne umożliwianie dzieciom swobodnych
zorganizowanych zabaw ruchowych na świeżym powietrzu

i

- Organizacja zajęć inspirujących do podejmowania twórczej
aktywności ruchowej dzieci
- Zajęcia dydaktyczne rozwijające nazewnictwo i rozpoznawanie
wartości związanych z zachowaniami i umiejętnościami

Termin
realizacji

Osoby odpowiedzialne

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

WIADOMOŚCI NA
TEMAT ZDROWEGO
ODŻYWIANIA SIĘ

UŚWIADAMIANIE
DZIECIOM, CO SPRZYJA, A
CO ZAGRAŻA ICH ZDROWIU
ORAZ ZDROWIU
RÓWIEŚNIKÓW PODCZAS
PANDEMII COVID-19

PROMOWANIE
ZDROWEGO STYLU

prozdrowotnymi
- Słuchanie opowiadań, wierszy
- Układanie historyjek obrazkowych
- Oglądanie teatrzyków
- Rozwiązywanie zagadek
- Nauka piosenek, tańców, pląsów, gra na instrumentach
perkusyjnych
- Poznanie zawodu lekarza i pielęgniarki z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej lub spotkanie z osobą prezentującą dany zawód
- Zabawy tematyczne

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

- Zajęcia dydaktyczne o charakterze kulinarnym: wykonywanie
sałatek owocowych, warzywnych, degustacja ich

Cały rok

Nauczycielki
grup III -VIII

- Nauka estetycznego nakrywania stołu podczas ważnych wydarzeń
np. WIGILIA, „WITAMY NOWY MIESIĄC” – śniadanie przy
wspólnym stole

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

- PIRAMIDA ZDROWIA – zapoznanie z zasadami zdrowego
żywienia

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

- Wystawka prac plastycznych na holu przedszkola o tematyce
prozdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia

7.IV.2022r.

Nauczycielki:
R. Maksimowicz,
E. Talecka

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

Nauczycielki
grup VII, VIII

- Promowanie zachowań zmniejszających ryzyko zachorowania –
częste mycie rąk, stosowanie zasad ochrony podczas kaszlu, unikanie
dotykania oczu, nosa, ust i zachowanie bezpiecznej odległości
- Przestrzeganie procedury COVID-19
- Regulamin mycia rąk zamieszczony w łazience
- Rozmowy, demonstracja
- „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” – antynikotynowy
program profilaktyki palenia tytoniu

ŻYCIA POPRZEZ
UDZIAŁ W AKCJACH I
KONKURSACH
ORGANIZOWANYCH
PRZEZ PRZEDSZKOLA
I INNE INSTYTUCJE
ZEWNĘTRZNE

- „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY
ogólnopolski program edukacyjny

EKOLOGICZNE”

–

-„CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE” – program edukacyjny
Rossmann
- „DZIECIAKI MLECZAKI” – akcja edukacyjno-informacyjna na
temat mleka i jego przetworów

KSZTAŁTOWANIE
POSTAWY ZDROWIA I
BEZPIECZEŃSTWA

Nauczycielki
grup IV - VIII

Cały rok

Nauczycielki
grup VII
Nauczycielki
grupy VI

Cały rok
Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

- „SPRINTEM DO MARATONU”- VIII Ogólnopolski Maraton
Przedszkolaków

V/VI. 2022r.

Nauczycielki:
E. Talecka,
R. Maksimowicz

- Kontakt mailowy z rodzicami w przypadku kwarantanny grupy,
kwarantanny narodowej

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

- Bajkoterapia celem redukowania niepożądanych emocji u dzieci,
uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

- Konkursy o tematyce prozdrowotnej wg ofert

ZAPEWNIENIE
WSPARCIA
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEGO, Z
UWZGLĘDNIENIEM
SYTUACJI
WYWOŁANEJ
PANDEMIĄ COVID - 19

Cały rok

- Spacery po najbliższym otoczeniu
- Wycieczki do różnych środowisk

Cały rok

- Wycieczka do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku

Cały rok

Nauczycielki
grup VII, VIII

- Organizacja przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej zdrowemu stylowi
życia

Cały rok

Nauczycielki
VII, VIII

- Opowiadania, historyjki obrazkowe, wiersze, piosenki

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

Nauczycielki
grup IV-VIII

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

- Własna twórczość dzieci na temat zdrowia, zamieszczona w gazetce
przedszkolnej

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

- „ROZWÓJ MOWY, A STOSOWANIE SMOCZKA” wg
K. Jaśkiewicz „Poradnik Gemini” – zapoznanie rodziców ze
skutkami stosowania przez dzieci smoczka, butelek ze smoczkiem

IX.2021r.

Nauczycielka
M. Rynkiewicz

- Rozwijanie aktywności dzieci z wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych rozwijających sensorykę

Cały rok

Nauczycielki wszystkich grup

Kwartalnie

Chętne nauczycielki
Nauczycielki:
E. Talecka,
R. Maksimowicz

- Spotkanie z policjantem, strażnikiem miejskim
Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie
zainteresowań
i uzdolnień dzieci
- Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających zdolności i
zainteresowania dzieci oraz organizowanie zajęć wspomagających
rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
WCZESNE
WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

- Artykuły dla rodziców zamieszczone w gazetce przedszkolnej
- Konkurs grafomotoryczno – plastyczny dla dzieci i rodziców
„ZDROWIE NASZYM SKARBEM”

V.2021r.

JESTEM MAŁYM EKOLOGIEM
Temat

Sposób realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1. „Kalendarz Małego Ekologa” (https://www.ekokalendarz.pl/, lub
wg kalendarza
I. PROWADZENIE
Aneks Nr 1) -organizowanie w grupach obchodów wybranych świąt
wybrać
AKCJI, PROGRAMÓW I związanych z przyrodą
przynajmniej 3 w

nauczycielki wszystkich
grup

KONKURSÓW PROEKOLOGICZNYCH

ciągu roku
2. „Ratujmy kasztany 2021” -udział w akcji sprzątania liści pod
kasztanowcami rosnącymi na placu przedszkolnym

październik
/listopad

wszystkie nauczycielki

3. „Bez stresu dla środowiska” -akcja segregacji baterii -odpadów
niebezpiecznych (Spółka „LECH”)

cały rok

wszystkie nauczycielki

cały rok

wszystkie nauczycielki

październik
/listopad

Agata Rzepniewska

6. „Ogrzej Reksia” -akcja zbiórki karmy, koców, ręczników dla
białostockiego schroniska dla zwierząt

zima

Jolanta Łapiak

7.„Mali, wielcy odkrywcy” -udział w ogólnopolskim programie
badawczym. PGNiG

listopad -maj (3x
po tygodniu)

nauczycielki gr VII, VIII

4. „Troszczymy się o drzewa” -segregacja makulatury prowadzona
systematycznie w grupach.
5. „Żołędziowe przysmaki” -udział w akcji zbierania żołędzi dla
zwierząt w białostockim ZOO -Akcent.

8. „Czyste powietrze wokół nas” -realizacja programu

9. „Czyściochowe przedszkole” -program edukacyjny Rossman kształcenie dobrych nawyków higienicznych, dbanie o swój wygląd
oraz zdrowie.

w ciągu rok
szkolnego
2021/22

nauczycielki gr VII, VIII

cały rok

nauczycielki sześciolatków

10. „Pola Nadziei” -udział w akcji charytatywnej Fundacji „Pomóż jesień 2021-wiosna
Im”
2022

E. Wawrzak, J. Łapiak

11. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” -udział w ogólnopolskim przynajmniej jedne
programie
edukacyjnym zajęcia w ciągu
https://www.youtube.com/watch?v=7_2NNcSqu5w,
prowadzenie
roku
zajęć dotyczących zdrowej żywności i zdrowego stylu życia

nauczycielki wszystkich
grup

12. „Zdrowo jem, więcej wiem” -udział w ogólnopolskim projekcie październik 2021 BOŚ pod patronatem
czerwiec 2022

Agata Rzepniewska

13 „Leśne Duszki” - XVI edycja miejskiego konkursu ekologiczno plastycznego

wrzesień

Agata Rzepniewska
Urszula Sulikowska

14. Ekologiczny konkurs wiedzy przyrodniczej w naszym przedszkolu

kwiecień/maj
2022

E. Wawrzak,
B. Szmurło

II. WZBOGACANIE
WIEDZY
NAUCZYCIELEK I
DZIECI ,
NAWIĄZYWANIE
WSPÓŁPRACY Z
INSTYTUCJAMI
ZAJMUJĄCYMI SIĘ
EDUKACJĄ
EKOLOGICZNĄ,

1. Organizowanie wycieczek i spacerów, zabaw na świeżym powietrzu
uwzględniających prowadzenie obserwacji przyrodniczych, szukanie
śladów pozytywnej i negatywnej działalności człowieka
( w parku, lesie, na łące, w ZOO Akcent, na wsi itd.)

cały rok

wszystkie nauczycielki

2. Udział w warsztatach rozwijających wiedzę przyrodniczą i
ekologiczną

cały rok

wszystkie nauczycielki

PRZYRODNICZĄ I
ZDROWOTNĄ

3. Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Dojlidy w celu
organizacji zajęć przyrodniczych w terenie, na terenie przedszkola lub
on-line

cały rok

nauczycielki grup starszych

cały rok

wszystkie nauczycielki

cały rok

wszystkie nauczycielki

cały rok

wszystkie nauczycielki

4. „Zielone kąciki” -zakładanie i pielęgnacja hodowli roślin i kiełków
w salach zajęć.

cały rok

wszystkie nauczycielki

5. „Rybki akwariowe” -prowadzenie hodowli

cały rok

Małgorzata Rynkiewicz

cały rok

wszystkie nauczycielki

cały rok

wszystkie nauczycielki

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce przyrodniczo III. KSZTAŁTOWANIE ekologicznej ze szczególnych uwzglądnieniem zabaw badawczych.
WŁAŚCIWEJ POSTAWY
WOBEC ŚRODOWISKA 2. Przybliżanie utworów o tematyce ekologicznej (bajki, wiersze,
opowiadania, filmy, itp.), korzystanie z tablicy multimedialnej oraz
zasobów biblioteki przedszkolnej
3.Gromadzenie okazów przyrodniczych w kącikach przyrody.

6. „Piękno wokół nas”-dbanie o czystość i porządek najbliższego
otoczenia, prace porządkowe wraz z dziećmi, nasadzanie roślin w
ogrodzie przedszkolnym, rozpoznawanie gatunków drzew i innych
roślin znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
7. Popularyzowanie haseł proekologicznych, rozwijanie znajomości
podstawowej terminologii związanej z ekologią (np.: produkt nadaje
się do recyklingu, możliwość ponownego wykorzystania, dbaj o
czystość, euroliść
rolnictwo ekologiczne, opakowanie
biodegradowalne, błękitny anioł -produkt przyjazny dla środowiska,
energooszczędny).

8. Wykorzystywanie okazów przyrodniczych jako materiału do
różnych prac plastyczno-konstrukcyjnych.

cały rok

wszystkie nauczycielki

9. Wielozmysłowe poznawanie smaków, zapachów i dźwięków
przyrody podczas zabaw i rozwiązywania zagadek.

cały rok

wszystkie nauczycielki

10. Prowadzenie koła przyrodniczo –ekologicznego dla dzieci 5-6
letnich.

X.2020-V.2021

Agata Rzepniewska

11. „Jeż to bardzo pożyteczny zwierz” -napełnianie wodą poidełka dla
jeża i ptaków -tygodniowe dyżury grup w zależności od warunków
atmosferycznych

cały rok

Aneks Nr 1

Kalendarz ekologiczny
Dni miesiąca

Wydarzenia

STYCZEŃ
9

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

w
szystkie nauczycielki

11

Dzień Wegetarian

28 I-2 II

Światowe Dni Mokradeł

LUTY
2

Światowy dzień terenów podmokłych (World Wetland Day)

11

Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

17

Światowy Dzień Kota

MARZEC
równonoc: Międzynarodowy Dzień Słońca
ostania sobota miesiąca: Godzina dla Ziemi
14

Ogólnoświatowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

17

Światowy Dzień Morza

21

Światowy Dzień Lasu (World Forest Day)

20 lub 21

Pierwszy Dzień Wiosny

21

Dzień Wierzby

22

Światowy Dzień Wody (World Water Day)

22

Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego (Baltic Day)

23

Światowy Dzień Meteorologii (World Meteorological Day)

KWIECIEŃ
cały miesiąc: Miesiąc Zwierząt Laboratoryjnych
pierwsza niedziela kwietnia: Dzień Leśnika i Drzewiarza

1

Światowy Dzień Ptaków

1-7

Tydzień Czystości Wód

7

Światowy Dzień Zdrowia

8

Międzynarodowy Dzień Opozycji przeciw GMO

7

Światowy Dzień Zdrowia

22

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

24

Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych (World Day for Animals in Laboratories)

25

Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

MAJ
pierwsza niedziela maja: Dzień Leśnika i Drzewiarza
5

Leśnika i Drzewiarza

12

Międzynarodowy Dzień Ptaków Wędrownych (International Migratory Bird Day)

15

Dzień Polskiej Niezapominajki

22

Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności

22

Dzień Praw Zwierząt

23

Światowy Dzień Żółwia

24

Europejski Dzień Parków Narodowych

24

Dzień Ślimaka

31

Dzień Bez Papierosa

31

Dzień Bociana Białego

CZERWIEC
pierwsza niedziela czerwca: Światowy Dzień Bez Samochodu, Dzień Leśnika i Drzewiarza
1-7

Dzień Lasu i Zadrzewień

5

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego (World Environment Day)

8

Światowy Dzień Oceanów

15

Światowy Dzień Wiatru

17

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

18

Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO

20 lub 21

Pierwszy Dzień Lata

27

Światowy Dzień Rybołóstwa

LIPIEC
1

Dzień Psa

11

Światowy Dzień Ludności (World Population Day)

SIERPIEŃ
26

Światowy Dzień Psa (National Dog Day)

WRZESIEŃ
cały miesiąc: Akcja Sprzątania Świata, Dni miodu
16

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

16-22

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

18

Międzynarodowy Dzień Turystyki

18

Dzień Geologii

18

Światowy Dzień Monitoringu Wody

19

Dzień Dzikiej Fauny i Flory i Naturalnych Siedlisk

22

Europejski Dzień Bez Samochodu

22 lub 23

Pierwszy Dzień Jesieni

27

Światowy Dzień Turystyki

28

Światowy Dzień Morza

PAŹDZIERNIK
miesiąc Dobroci Dla Zwierząt
pierwsza sobota i niedziela października: Światowy Dzień Ptaków
druga środa października: Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych
1

Światowy Dzień Wegetarianizmu

1

Światowy Dzień Wegan

1

Światowy Dzień Ptaków

2

Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych (World Farm Animal Day)

2

Europejski Dzień Ptaków

3

Światowy Dzień Siedlisk

4

Światowy Dzień Zwierząt (World Animal Day)

4-11

Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week)

4

Dzień św. Franciszka z Asyżu (patron ekologów)

10

Światowy Dzień Drzewa

16

Światowy Dzień Żywności

25

Dzień Kundelka

25

Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

LISTOPAD
3

Światowy Dzień Rzucania Palenia

3

Hubertus (święto leśników)

6

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

25

Dzień Bez Futra (No Fur Day)

28

Międzynarodowy Dzień Bez Zakupów

GRUDZIEŃ
10

Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt (International Animal Rights Day)

11

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

20

Dzień Ryby

21 lub 22

Pierwszy Dzień Zimy

