WAKACJE W STREFIE MALUCHA
TYDZIEŃ 1 – BEZPIECZNE WAKACJE / 5-9 lipiec /
Bezpiecznie się czujemy, zasady poznajemy
Jak spędzić lato aby był to czas beztroskiej zabawy i odpoczynku? W tym
tygodniu będziemy poznawać zasady, które pomogą nam bezpiecznie spędzić
wakacje. W tym tygodniu odwiedzi nas Pan Policjant, który opowiedzą nam o
tym, jak unikać zagrożeń podczas wakacyjnych zabaw..

TYDZIEŃ 2 – SPORTOWY / 12- 16 lipiec /
Niech każdy się dowie, że sport to zdrowie!
W zdrowym ciele, zdrowy duch, dlatego przygotowaliśmy dla was moc zabaw
ruchowych i ciekawych ćwiczeń. Czekają też na nas Wielkie Zawody Sportowe,
które poprowadzi Trener Michał z Przedszkoliady.

TYDZIEŃ 3 – MUZYCZNO-TANECZNY 19 – 23 lipiec
Poznajemy dźwięków świat, by być z tańcem za pan brat
W tym tygodniu nie zabraknie piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych i pląsów.
Na zakończenie tygodnia odbędzie się Dyskoteka którą poprowadzi trener
tańca. Będzie się działo!

26 lipiec – 06 sierpień PRZERWA WAKACYJNA (PRZEDSZKOLE ZAMKNIĘTE )

TYDZIEŃ 4 – W ZOO / 09- 13 SIERPIEŃ /
Udajemy się do zoo, by zwierzaków poznać sto
Zwierzęta, to jeden z ulubionych tematów naszych przedszkolaków. Atrakcją
tego tygodnia będzie wyjazd dzieci z grup przedszkolnych do „Alpakowego

Zacisza”, gdzie poznamy wiele ciekawych zwierząt. W grupie żłobkowej
również nie zabraknie niespodzianek! Zaplanowane są podchody z nagrodami.

TYDZIEŃ 5 – W CYRKU /16-20 SIERPIEŃ/
W cyrku klaun rozbawi nas, w cyrku spędzisz miło czas
Z cyrkiem się bawimy, sztuczek się uczymy
Gdy magik czaruje, smutek ulatuje

W tym tygodniu przeniesiemy się w świat cyrku. Będziemy skręcać balony,
wyczarujemy wielkie bańki mydlane… Odwiedzi nas także specjalny gość –
ILUZJONISTA pan Marcin, który pokaże nam magiczne sztuczki.

TYDZIEŃ 6 – W ŚWIECIE BAJEK / 23-27 SIERPIEŃ /
W bajce wszystko jest możliwe, z bajką dzieci są szczęśliwe
W tym tygodniu zabierzemy was w czarodziejski świat bajek i baśni. Obejrzymy
bajki z dzieciństwa waszych Rodziców i cioć na starym projektorze. Poznamy
także chiński teatr cieni. Na zajęciach plastycznych wykonamy własne pacynki.

ŻYCZYMY WAM KOCHANI MOC NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ
I ATRAKCJI W WAKACYJNYM CZASIE 

