
SZANOWNI PAŃSTWO 

Rozpoczęliśmy Wakacje w Przedszkolu Integracyjnym Świat 

Dziecka. W okresie dwóch najbliższych miesięcy, w lipcu  

i w sierpniu będziemy pracować w nieco zmienionej organizacji. Nie 

będziemy realizować typowych zajęć dydaktycznych. Przez całe 

wakacje zapraszamy wszystkie Dzieci na wielką, pełną przygód 

podróż. W poszczególnych tygodniach wakacji Przedszkolaki 

dowiedzą się wielu ciekawostek.  

 

Nasza oferta wakacyjna to również:  

• Wspaniała zabawa w grupie rówieśników;  

• Opieka profesjonalnej kadry pedagogicznej;  

• Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego;  

• Smaczne posiłki;  

• Gry i zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery i wycieczki;  

 

Wakacje w Warszawie mogą być bardzo udane.  

I tak w poszczególnych tygodniach będziemy między innymi: 

04-08.07.2022 – Na wsi 

Co może być lepszego niż spędzanie wakacji na wsi. Tyle do zobaczenia i nauczenia się! My  

w przedszkolu w tym tygodniu będziemy mieli okazję porozmawiać o zwierzętach gospodarskich. 

Co to za zwierzęta, jak się nazywają ich domy. Poznamy odgłosy zwierząt i co nam dają te 

zwierzęta. A w środę (06.07) nasze przedszkolaki będą miały nawet okazję dowiedzieć się, jak 

krowa daje mleko!  

 

 

11-15.07.2022 - Dobre rady na wakacyjne wypady 

W tych dniach będziemy rozmawiać co warto spakować do wakacyjnego plecaka oraz 

przypomnimy sobie numery alarmowe i zasady bezpiecznego spędzania wakacji nad wodą 



w górach, w dużym mieście, na wsi, w lesie itp. W poniedziałek (11.07) zobaczymy film 

„Bezpieczne wakacje” – i stworzymy kodeks właściwego zachowania się podczas wakacji.  

 

 

 

 

18-22.07.2022 – Smaki lata 

W tym tygodniu będziemy poznawać i przypominać sobie wyjątkowe smaki lata. A jaki smak 

kojarzy nam się z latem? Oczywiście smak lodów! We wtorek (19.07) nasze przedszkolaki będą 

miały okazję wybrać się do kawiarni i skosztować smak swoich ulubionych lodów. 

 

 

 

 

25-29.07.2022 – Mały turysta 

Tematem tego tygodnia jest jeden z najbardziej lubianych tematów dla dzieci i dorosłych - 

podróże. Podróż z dzieckiem to duże wyzwanie zarówno dla malucha, jak i rodziców. W ramach 

obchodów ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTY (26.07) zapraszamy nasze przedszkolaki oraz ich 

Rodziców do podzielenia się wspomnieniami z wakacyjnych podróży i przygód w formie 

przepięknych i bardzo ciekawych zdjęć. 

Prosimy o przyniesienie zdjęć do 22.07.2022 

We wtorek (26.07) dzieci podzielą się wrażeniami z podróży, a w placówce powstanie przepiękna 

wystawa wakacyjnych wspomnień z różnych zakątków świata. 

 

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych 

i roześmianych wakacji, dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku! Mamy nadzieję, 

że zaplanowane wydarzenia i uroczystości dostarczą Dzieciom wielu niezapomnianych 

przeżyć. 

Zespół Przedszkola Świat Dziecka 


