
 

 
 

WAKACJE 2021 

1 lipca – 31 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 manualne i dużo ruchu na powietrzu. 

 

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) 

 

Z A P R A S Z A M Y !  

 

Stałe elementy każdego tygodnia to:  

KULINARNE POPOŁUDNIA 

Nasi mali kucharze wyczarują proste dania i przekąski typu: sałatka, lemoniada, gofry czy lody  

- w miarę możliwości nawiązujące do wiodącego tematu tygodnia. 

 

ENGLISH CORNER 

Proponujemy aktywności i zabawy językowe wokół tematu tygodniowego  

- poznamy słownictwo tematyczne, będziemy grać w anglojęzyczne gry utrwalające naszą wiedzę, 

a także wyrażać się artystycznie. 

 

GRY I ZABAWY SPORTOWE „PIŁKA W GRZE”  

W zdrowym ciele zdrowy duch! Stawiamy na aktywność fizyczną  

i dużą dawkę ruchu na powietrzu.  

Zaprosimy dzieci do udziału w sportowych aktywnościach,  

grach zespołowych i ćwiczeniach z piłkami oraz innymi przyrządami.  



 

 
 

 Tematy zajęć 

 

 

 

1  – 2 lipca 

BEZPIECZNE WAKACJE - nasze zasady 
SAFE SUMMER HOLIDAYS - our rules 

Przygotowujemy się na wakacyjne przygody nie zapominając o zasadach bezpieczeństwa.  

Czy to w górach, nad morzem czy nad jeziorem, tak samo w naszym przedszkolu  

obowiązywać będzie specjalny Kodeks Bezpiecznych Wakacji, 

 a jego najważniejszym punktem będzie świetna zabawa! 😊 

 

 

 

5 – 9 lipca 

JESTEŚMY CIEKAWI ŚWIATA - obserwujemy, smakujemy, słuchamy i wąchamy 
TELL US A LITTLE ABOUT… - we observe, taste, hear and smell 

Jesteśmy przekonani, że każdy przedszkolak uwielbia doświadczać, eksperymentować  

i w ciekawy sposób poznawać otaczający go świat. Wykorzystamy nasze zmysły,  

aby obserwować przyrodę, próbować nowych smaków, 

wsłuchać się w odgłosy lasu oraz poczuć zapach świeżo skoszonej trawy.  

Postaramy się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące dzieci pytania “Dlaczego…?” 

 

 

 

12 – 16 lipca 

EUROPEJSKIE PODRÓŻE - poznajemy Grecję, Niemcy, Czechy, Francję i Włochy. 
TRAVELLING AROUND EUROPE - we visit Greece, Germany, Czech Republic, France and Italy 

Uwielbiamy poznawać nowe miejsca, zwyczaje i kulturę, dlatego w czasie europejskiego tygodnia 

wybierzemy się do pięciu różnych krajów. W każdym z nich poznamy najciekawsze miejsca 

i zabytki, najsmaczniejsze potrawy i nauczymy się kilku słów w ich języku. 

 

 

 

19 – 23 lipca 

MAŁY SURVIVAL - uczymy się sztuki przetrwania 
SMALL SURVIVAL - we learn survival tricks 

Wiemy, że nasze przedszkolaki lubią wyzwania, dlatego postaramy się przygotować dla nich 

prawdziwą “szkołę przetrwania”. Będą konkurencje sprawnościowe, przeprawy torami przeszkód, 

ćwiczenia zręcznościowe i nauka sztuki przetrwania w trudnych warunkach.  

Planujemy budowę szałasu i spotkanie z harcerzami, a także miniszkolenie z pierwszej pomocy. 

 

 

26 – 30 lipca 

  

JESTEŚMY EKO – zadbajmy o naszą planetę  
LET’S ECO TOGETHER – we care about our planet  
Przypomnimy i utrwalimy sobie, co to znaczy być EKO.  

Nauczymy się, jak dbać o środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby, jak powtórnie 

wykorzystywać odpady, a także przyczynimy się do powstania “czegoś z niczego”.  

Rozpoczniemy od papieru, przez plastik, drewno, a skończymy na ścinkach materiału i włóczce.  

Podsumujemy nasz tydzień Dniem EKO, 

którego przesłaniem  będzie to, że bycie ekologicznym jest zdrowe dla nas i naszej planety. 

 

 

2 – 6 sierpnia  

CUDOWNY ŚWIAT PODWODNY - morskie stworzenia 
WONDERFUL UNDERWATER WORLD - sea creatures 

Podwodny świat kryje w sobie wiele tajemnic, a my postaramy się odkryć chociaż kilka z nich. 

Poznamy mieszkańców mórz i oceanów oraz bogactwo raf koralowych.  

Będą piękne prezentacje multimedialne i ciekawe filmy przyrodnicze  

o życiu w morskim środowisku - o jego bogactwie ale i zagrożeniach.  

Kreatywnie przedstawimy podwodny świat przy użyciu różnych technik plastycznych. 

 

 

9 – 13 sierpnia 

TYDZIEŃ ARTYSTYCZNY - bawimy się sztuką 
ART WEEK - let’s do some arts and crafts 

Jesteśmy przekonani, że w każdym drzemie dusza artysty. My będziemy ją odkrywać 

i prezentować dzieła naszych małych twórców. Poznamy ciekawe techniki plastyczne, 

przestrzenne oraz naturalistyczne. Każdy dzień przyniesie nowe, twórcze wyzwanie,  

które pokaże, że dziecięca wyobraźnia ma nieograniczone możliwości. 

Każdy znajdzie tu coś dla siebie - od kredy i węgla po glinę i kompozycje ze skarbów przyrody. 

 

 

16 – 20 sierpnia 

FOTO DRUŻYNA - z aparatem za pan brat 
PHOTOGRAPHY TEAM - let’s be friendly with the camera 

Jeśli lubicie zdjęcia i chcielibyście spróbować swoich sił w uchwyceniu na fotografiach 

niezapomnianych chwil lub obiektów, będzie ku temu doskonała okazja. Poznamy historię fotografii 

i aparatów fotograficznych, a każdy dzień tygodnia będzie innym, ciekawym projektem. 

Naszych inspiracji poszukamy w otaczającej nas przyrodzie, ale także wśród ludzi.  

Wspólnie uczcimy też Światowy Dzień Fotografii. 



 

 

23 – 27 sierpnia 

MALI DOROŚLI - w świecie dorosłych 
LITTLE ADULTS - in the adult world 

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda świat dorosłych - będzie okazja, żeby to sprawdzić.  

Niektóre zajęcia na co dzień zarezerwowane są dla dorosłych, ale my też możemy ich spróbować... 

Uruchomimy “prawdziwy” sklep, a sale zmienimy w aptekę, warzywniak lub salon kosmetyczny. 

Zorganizujemy prawdziwą salę kinową i objadając się popcornem obejrzymy film.  

Będzie piknik w ogrodzie, powstanie też kawiarnia.  

Nie zabraknie przebieranek w mamine spódnice i marynarki tatusiów. 😊 

 

 

30 – 31 sierpnia 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI – opowieści, zdjęcia, zabawy  

HOLIDAY MEMORIES – stories, photos, fun  

Powspominamy kończące się wakacje, podzielimy się ciekawymi słonecznymi historiami,  

zrobimy sobie zdjęcia w naszej wakacyjnej „fotobudce”. 😊  

 


