WAKACJE 2020
1 lipca – 28 sierpnia
Zapraszamy dzieci na tygodniowe lub miesięczne turnusy wakacyjne.
W lipcu i sierpniu zajęcia odbywają się
w tygodniowych blokach tematycznych, które przedstawiamy poniżej.
Zapewniamy dzieciom wiele atrakcji łączących w sobie różne aktywności
- plastyczne, muzyczne, kulinarne, sportowe - i dużo ruchu na powietrzu.
Mamy nadzieję, że uda nam się też wybrać na atrakcyjne wycieczki.
TURNUSY TYGODNIOWE: 5 DNI (poniedziałek – piątek)
Pobyt do 13.00: 300 zł za tydzień
(codziennie dwa śniadania, obiad: I danie – zupa)
Pobyt całodzienny (7.00 – 19.00): 400 zł za tydzień
(codziennie dwa śniadania, obiad: I danie – zupa i II danie, dwa podwieczorki)
TURNUSY MIESIĘCZNE: lipiec – sierpień
Pobyt do 13.00: 900 zł za miesiąc
(codziennie dwa śniadania, obiad: I danie – zupa)
Pobyt całodzienny (7.00 – 19.00): 1350 zł
(codziennie dwa śniadania, obiad: I danie – zupa i II danie, dwa podwieczorki)

ZAPRASZAMY!

Turnusy

Tematy zajęć

1 – 3 lipca

„ZRÓB TO SAM” – Fabryka zabawek
„DO-IT-YOURSELF” – Toys factory
Odkrywamy, że można dobrze bawić się bez kupowania drogich zabawek.
Sami budujemy sobie zabawki - łódeczki z kory, lalki z włóczki i szmatek.
Puszczamy latawce z patyczków i papieru.
Gramy w kółko i krzyżyk kamykami, a kapsle startują u nas w Wyścigu Pokoju.
Uczymy się dobrze bawić rzeczami, które mamy pod ręką.

6 – 10 lipca

WAKACYJNE SAFARI – W poszukiwaniu dzikich zwierząt
ON A SAFARI – Searching for wild animals
Szykujemy się na safari – tworzymy kapelusze, lornetki, aparaty – wszystko z papieru, plastiku i korków...
Poznajemy wielką piątkę Afryki (słoń, nosorożec, bawół, lampart, lew) - być może uda nam się
stanąć z nimi oko w oko - w warszawskim Zoo…
Dowiadujemy się, co to jest Serengeti i po co tworzy się parki narodowe.
Szukamy odpowiedzi na ciekawe pytania
- na przykład: czy zebra jest biała w czarne paski czy czarna w białe paski…
NA GÓRSKIM SZLAKU – Świat Tatr bez tajemnic
ON A MOUNTAIN TRAIL – The Tatra natural world
Zachwycamy się tatrzańską przyrodą. Poznajemy góralską gwarę, sztukę i stroje.
Dowiadujemy się, jak przygotować się do wyprawy na górskie szlaki
- ćwiczymy pakowanie plecaka.
Czeka nas także pokaz góralskiego tańca i degustacja oscypków.

13 – 17 lipca

MALI EKOLODZY- Dbamy o naszą planetę
ECO KIDS – We care for our planet
Dowiadujemy się, jak dbać o naszą planetę, o czystość powietrza i wody.
Przeprowadzamy wiele ciekawych doświadczeń. Tworzymy Kodeks Małego Ekologa.
Dowiadujemy się, co to jest recykling i jak możemy się do niego przyczynić.
Pracujemy w naszym przedszkolnym ogródku.
Wybieramy się do lasu i wsłuchujemy się w odgłosy przyrody…

20 – 24 lipca

27 – 31 lipca

3 – 7 sierpnia

10 – 14 sierpnia

17 – 21 sierpnia

24 – 28 sierpnia

1

CZTERY ŻYWIOŁY – Odkrywamy naturę
FOUR NATURAL ELEMENTS – We discover nature
Zmieniamy nasze przedszkolne sale w domy czterech żywiołów - wody, ognia, powietrza i ziemi.
Poznajemy ich charakterystyczne cechy - te przyjemne i te niebezpieczne.
Organizujemy wspaniałą zabawę, której gospodarzami będą cztery żywioły.
Przeprowadzamy doświadczenia i zabawy badawcze. Piszemy “żywiołową” piosenkę.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – Mini Igrzyska Olimpijskie
HEALTHY MIND IN A HEALTHY BODY – Mini Olympic Games
Dowiadujmy się, czym są igrzyska i co symbolizują koła olimpijskie.
Poznajemy olimpijskie dyscypliny sportowe. Projektujemy i wykonujemy flagi olimpijskie i medale.
„Zapalamy” własny znicz olimpijski. Poznajemy zasady fair play.
Sprawdzamy, co to znaczy, że sport to zdrowie.
MALI KOMPOZYTORZY – W krainie dźwięków
LITTLE COMPOSERS – In the world of sounds
Wymyślamy i budujemy instrumenty muzyczne i komponujemy muzykę.
Tworzymy własną pięciolinię i „zapisujemy” na niej melodię przy pomocy nut stworzonych z korków.
Organizujemy koncert, na którym mali artyści prezentują skomponowane przez siebie utwory.
GRY TERENOWE – Na tropach przygód
OUTDOOR GAMES – On the trail of adventures
Uczymy się, do czego służy mapa i jak ją czytać.
Tworzymy własną mapę terenu - naszych placów zabaw.
Organizujemy podchody i bieg na orientację. Szukamy też ukrytego skarbu!
Wybieramy się na piknik do parku w Powsinie.
KSIĘŻNICZKI I RYCERZE – Na królewskim dworze
PRINCESSES AND KNIGHTS – At the royal court
Poznajemy dworską etykietę. Budujemy wielki zamek z kartonu.
Przygotowujemy stroje dla rycerzy i dam dworu. Na balu u króla tańczymy dworskie tańce.
Organizujemy pasowanie na rycerza i turniej rycerski. Słuchamy też bajek o księżniczkach i rycerzach.

