
PLAN WAKACYJNY 

czerwiec - lipiec 

22-26.06.2020 Na sportowo 

Ruch na powietrzu (i nie tylko!) to świetna forma relaksu a jednocześnie sposób na 

rozwinięcie sprawności fizycznej. W tym tygodniu będziemy promować zdrowy styl życia 

poprzez zróżnicowane aktywności zręcznościowe, wymagające sprawności manualnych i te 

typowo sportowe. Dowiemy się jak można się zdrowo odżywiać. Poznamy różne dyscypliny 

olimpijskie.  

29.06.-03.07.2020 Bezpieczne wakacje 

Wakacje – czas oczekiwany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Jednak bez znajomości 

podstawowych zasad bezpieczeństwa nie zawsze kończą się szczęśliwie. By ustrzec naszych 

przedszkolaków przed wszelkimi niebezpieczeństwami, przygotowane zostały zajęcia, których 

celem jest wprowadzenie dzieci w beztroski czas wakacji z uniknięciem wszelkich 

niebezpieczeństw. Zajęcia te mają za zadanie przygotować dzieci do bezpiecznego 

wypoczynku i zachowania szczególnej ostrożności w niektórych sytuacjach. 

6-10.07.2020 W krainie mórz i oceanów  

Otaczający nas świat odznacza się bogactwem kultur i krajobrazów. Wakacje pozwolą poznać 

te najciekawsze i to bez konieczności opuszczania przedszkola! Wspólnie wybierzemy się do 

krainy mórz i oceanów, gdzie poznamy morskie opowieści i żyjące tam stworzenia… 

13-17.07.2020 Tajemnicza podróż po krainie bajek 

Serdecznie zapraszamy do spotkania z ulubionymi bohaterami z bajek. Każdego dnia dzieci z 

przedszkola będą przenosiły się w magiczny świat bajki. W podróż udajemy się naszym 

kolorowym pociągiem, do którego co dzień będą wsiadali nowi bohaterowie ulubionych 

bajek. 

20-24.07.2020 Wakacyjna podróż dookoła świata  

Co zrobić żeby miło spędzić wakacje, nie nudzić się i nabrać sił na kolejny rok? Odpowiedź 

może być tylko jedna. Trzeba spędzić ten czas na wspólnej zabawie z rówieśnikami, poznając 

przy okazji otaczający nas świat. By tego dokonać – najlepiej udać się w podróż dookoła 

świata. Dlatego też pod tym hasłem – Wakacyjna podróż dookoła świata – nasze dzieci 

spędzą kolejny tydzień. Zaplanowana wyprawa umożliwi im zetknięcie się z wieloma 

kulturami. Afryka, Japonia, Indie, Starożytna Grecja i Rzym, cały świat. Kolejny tydzień 

wakacji pełen wrażeń i nowych doświadczeń.  

27-31.07.2020 Wakacyjna podróż po Polsce 

Kiedy odwiedzimy już różne zakątki świata warto także poznać nasz kraj- Polskę. Odwiedzimy 

Kraków, Toruń, Gdańsk, Poznań oraz Warszawę. Poznamy miejsca charakterystyczne 

każdego z miast, poznamy legendy związane z daną miejscowością.  

 



PLAN WAKACYJNY 

sierpień 

 

3-7.08.2020 Cztery żywioły 

Żywioły to coś z czym każdy z nas ma do czynienia na co dzień.  Poznamy cztery żywioły: 

powietrze, woda, ogień, ziemia. W tym tygodniu będziemy eksperymentować i doświadczać.  

10-14.08.2020 W kosmosie 

Kosmos to ogrom tajemnic. Poznamy Planety, dowiemy się czym jest Czarna Dziura i Droga 

Mleczna. Zbudujemy rakietę i udamy się w nieznane. 

17-21.08.2020 Tydzień z grami planszowymi 

Każdy ma swoją ulubioną grę planszową dlatego ten tydzień pozwoli na to, by się nimi 

podzielić z innymi. Dzieci wykonają także swoje gry z własnymi zasadami, planszą i pionkami. 

Nauczymy się dopingować innych, cieszyć się z cudzej wygranej oraz walczyć fair play.  

24-28.08.2020 Z przyrodą za pan brat 

Otacza nas bogaty świat przyrody. Mamy w Polsce wiele pięknych roślin i zwierząt. Poznamy 

faunę i florę różnych krain geograficznych Polski. 

 

 

W każdym tygodniu będziemy: 

-  czytać książki 

-  prowadzić zabawy ruchowe 

-  wykonywać prace plastyczne 

-  konstruować 

- bawić się na świeżym powietrzu 

- rozwijać motorykę małą i dużą korzystając z pomocy sensorycznych 

- rozwiązywać zagadki, quizy, krzyżówki 

- słuchać muzyki i śpiewać piosenki 

- DOBRZE SIĘ BAWIĆ 😊 

 


