
 

 
 

WAKACJE 2022 

1 lipca – 31 sierpnia 
 

W lipcu i sierpniu zajęcia w naszym przedszkolu odbywają się w tygodniowych blokach tematycznych. 

Zapewniamy dzieciom wiele atrakcji łączących w sobie różne aktywności manualne i dużo ruchu na powietrzu. 

 

W każdym tygodniu czeka nas: 

 

SPORTOWY PONIEDZIAŁEK 

W zdrowym ciele zdrowy duch! Zaprosimy dzieci do udziału w sportowych aktywnościach i grach zespołowych... 

 

MUZYCZNY WTOREK 

Będzie dużo muzyki, śpiewu i tańca – zarówno w salach, jak i na powietrzu... 

 

PLASTYCZNA ŚRODA 

Poznając różne techniki plastyczne będziemy tworzyć – rysować, malować, lepić, kleić, wycinać... 

 

KULINARNY CZWARTEK 

Nasi mali kucharze wyczarują proste ale bardzo smaczne dania i przekąski... 

 

PIĄTKOWA NIESPODZIANKA 

Wybierzemy się na spacer, będziemy oczekiwać gości i urządzać przyjęcia... 
 

 

 TEMATY ZAJĘĆ I ZABAW 

 

 

1  lipca 

POKAZ MODY EKO 

ECO FASHION SHOW 

Wakacje rozpoczniemy podsumowaniem naszego projektu rocznego: 

 “Eko przedszkolaki chronią przyrodę - małe działania w wielkiej sprawie”. 

Odbędzie się też niezwykły pokaz mody ekologicznej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów wtórnych. 

Zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy przy tworzeniu wyjątkowych kreacji. 

 

 

 

 

 

 

4 – 8 lipca 

BEZPIECZNE WAKACJE - nasze zasady 

SAFE SUMMER HOLIDAYS - our rules 

Jak co roku, przygotujemy się na wakacyjne przygody nie zapominając o zasadach bezpieczeństwa. 

Czy to w górach, nad morzem, nad jeziorem, czy w przedszkolu - obowiązywać będzie  

specjalny Kodeks Bezpiecznych Wakacji,  a jego najważniejszym punktem będzie świetna zabawa!  

 

WAKACYJNE PODRÓŻE – ŚRODKI TRANSPORTU 

HOLIDAY TRIPS - MEANS OF TRANSPORT 

Kto z nas nie lubi podróżować, poznawać nowych miejsc i odpoczywać nad morzem, w górach 

 czy nad jeziorem? Wspólnie poczujemy radość “podróżowania”, użyjemy naszej wyobraźni  

i postaramy się dotrzeć do ulubionych miejsc i poznać ich uroki. Czym możemy podróżować?  

Rower, samochód, a może kolej? Sprawdzimy, jak wyglądały dawne środki transportu,  

będziemy je poznawać i porównywać. Zorganizujemy dzień ulubionych pojazdów dzieci 

-  w ruch pójdą rowerki, hulajnogi, rolki... no i oczywiście ochraniacze i kaski! 😊 

 

 

 

11 – 15 lipca 

BOSE STOPY – ZABAWY SENSORYCZNE 

BARE FEET - SENSORY ACTIVITIES 

Zabawy sensoryczne będą sposobem na świadome poznawanie otoczenia, odkrywanie i doświadczanie  

świata wokół nas. Przy pomocy różnorodnych materiałów, produktów i darów natury, które znajdziemy  

w naszym przedszkolnym ogrodzie i ciekawych pomysłów na zabawy, będziemy wprowadzać dzieci w świat 

kształtów, faktur i kolorów. Pokonamy wiele torów przeszkód, przygotujemy niespotykane masy plastyczne, 

ciasta, zostawimy ślady bosych stóp na piasku - wyostrzymy nasze zmysły, a szczególnie zmysł dotyku. 



 

 

 

18 – 22 lipca 

TAJEMNICE ŁĄKI 

MEADOW MYSTERIES 

Bogactwa letniej łąki zachęcają do poznawania jej roślinności, a także jej mieszkańców - głównie owadów. 

Dzięki badaniu mikroświata i własnym obserwacjom odkryjemy niejedną tajemnicę kwiatów,  

traw czy pająków. Odwiedzimy pobliską łąkę, będziemy wsłuchiwać się w jej odgłosy  

i z lupą w ręku sami doświadczymy jej uroków. 

 

 

 

25 – 29 lipca 

 

„PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” 

„A SONG IS THE BEST REMEDY” 

Przez wszystkie dni tego tygodnia towarzyszyć nam będą wesołe letnie piosenki 

- ulubione dziecięce przeboje. Nie zabraknie też zabaw muzyczno-ruchowych.  

Napiszemy własne teksty i znajdziemy utwory na każdą okazję. Spróbujemy stworzyć dziecięcy zespół,  

który wystąpi na kończącym tydzień koncercie.  

Udowodnimy, że muzyka poprawia nastrój i działa rozweselająco! 😊 

 

 

1 – 5 sierpnia 

W ŚWIECIE ZWIERZĄT 

IN THE ANIMAL WORLD 

Poznamy bliżej niektórych przedstawicieli niezwykle różnorodnego świata zwierząt.  

Skupimy się na zwierzętach egzotycznych, morskich i naszych ukochanych pupilach domowych.  

Stworzymy własne albumy “Z kamerą wśród zwierząt”.  

Poznamy także  rekordzistów w świecie zwierząt - te najszybsze, największe czy najłagodniejsze. 

 

 

 

8 – 12 sierpnia 

STAROŻYTNE WYNALAZKI, KTÓRE SĄ Z NAMI DO DZIŚ 

ANCIENT INVENTIONS - STILL WITH US TODAY 

Są wynalazki, które zmieniły świat i są z nami do dziś. Chcemy się im bliżej przyjrzeć i dowiedzieć się,  

jak doszło do ich powstania. W tym tygodniu poznamy historię papieru, porcelany, pisma i druku,  

kompasu oraz zegara mechanicznego. Wcielimy się w role  wynalazców i postaramy się odtworzyć ich dzieła.  

Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, które z nich są najważniejsze  

- czy wyobrażamy sobie życie bez nich? 

 

 

 

16 – 19 sierpnia 

WAKACYJNY KOSZ PYSZNOŚCI 

HOLIDAY BASKET FULL OF GOODIES 

W naszym letnim koszyku znajdzie się mnóstwo sezonowych warzyw, owoców i innych przysmaków 

takich jak maliny, truskawki, jagody, arbuz, ogórki, pomidory, botwinka, szczaw czy miód.  

Codziennie będziemy poznawać właściwości oraz smak wybranych zdrowych smakołyków  

i wykorzystamy je do przygotowania letnich przekąsek.  

Z pewnością zwrócimy również uwagę na letnie kwiaty i rośliny, które udekorują przedszkolną przestrzeń. 

 

 

 

22 – 26 sierpnia 

NA PIRACKIM STATKU 

ON A PIRATE SHIP 

Czekają na nas morskie opowieści oraz ciekawe i inspirujące zabawy rodem z pirackiego statku.  

Poznamy budowę statku, zbudujemy tratwę - niestraszne będą nam sztormy!  

Stworzymy załogę naszego statku - wybierzemy postacie i napiszemy własne historie - pamiętniki piratów. 

Jak prawdziwi morscy podróżnicy odszukamy ukryty skarb! 😊 

 

 

 

 

 

30 – 31 sierpnia 

MÓJ TALENT 

I’M TALENTED! 

Czym jest talent? Zainteresowaniem, zdolnością, sprawnością w danej dziedzinie czy predyspozycją? 

Spróbujemy go w sobie odnaleźć, nazwać i pozwolić mu się dalej rozwijać.  

Będziemy odkrywać i ćwiczyć swoje talenty. Postawimy na indywidualne prezentacje,  

aby każdy mógł się pochwalić tym, w czym jest najlepszy! 

 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI 

HOLIDAY MEMORIES 

Powspominamy kończące się wakacje, podzielimy się ciekawymi słonecznymi historiami,  

zrobimy sobie zdjęcia w naszej wakacyjnej „fotobudce”. 😊 

 


