
WAKACJE W „STREFIE MALUCHA” 
 
 

TYDZIEŃ 1 – BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NA WAKACJACH 
(04 – 08.07.2022r.) 

 
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. Odwiedzi nas również  

Pan Policjant Krzysztof, który opowie nam o tym, jak unikać zagrożeń. 
 
 
 

TYDZIEŃ 2 – W ŚWIECIE ALPAK 
(11 – 18.07.2022r.) 

 
Każdy, kto kocha zwierzaki, odwiedzić musi alpaki! 

Zwierzęta, to jeden z ulubionych tematów naszych przedszkolaków. W tym tygodniu 
będziemy poznawać życie, zwyczaje i miejsce pochodzenia wyjątkowych zwierząt z Ameryki 

Południowej. Podsumowaniem będzie wycieczka autokarowa do „Alpakowego Zacisza” 
(dotyczy grup przedszkolnych). W grupie żłobkowej również nie zabraknie niespodzianek. 

 
 
 

TYDZIEŃ 3 – PODRÓŻNICZY 
(18 – 22.07.2022r.) 

 
Tu miasto duże, tu wioska mała – piękna nasza Polska cała! 

Wakacje są czasem podróżowania w najróżniejsze miejsca. W tym tygodniu wybierzemy się 
na wycieczkę w różne zakątki Polski. Poznamy też rozmaite środki transportu. Pomoże nam 

w tym wycieczka do Muzeum Techniki i Komunikacji. 
 
 
 

PRZERWA WAKACYJNA 

25.07-05.08.2022R. 

 

ŻYCZYMY UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI! 

 
 
 
 
 
 
 



TYDZIEŃ 4 – SPORTOWY 
08 – 12.08.2022r.) 

 
Jeśli chcesz być zwinny i zdrowy, dla Ciebie jest tydzień sportowy! 

Każdy przedszkolak wie, że ruch to zdrowie, dlatego w tym tygodniu czekają na Was zabawy 
oraz gry sportowe. Zapraszamy również na Wielka Przedszkolną Olimpiadę Sportową, którą 

poprowadzi dla nas Trener z Przedszkoliady. 
 
 
 

TYDZIEŃ 5 – WARZYWNO-OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY 
(16 – 19.08.2022r.) 

 
W witaminach tkwi wielka siła – jedz owoce i warzywa! 

Lato przynosi nam bogactwo witamin. W tym tygodniu przypomnimy sobie, jak ważne  
jest dla nas jedzenie warzyw i owoców. A może uda nam się wyczarować coś pysznego? 

 
 
 

TYDZIEŃ 6 – PLASTYCZNY 
(22 – 26.08.2022r.) 

 
Farby, kredki, pastele… plastyka ma technik wiele. 

W nich tajemnice schowane, przedziwne, zaczarowane… 
Nie od dziś wiadomo, że każdy przedszkolak, to mały artysta. W tym tygodniu chcemy 

pobawić się sztuką i różnymi technikami plastycznymi. Na pewno powstanie wiele  
pięknych arcydzieł! 

 
 
 
 
 
 

 


