
 

 

 

01.08-05.08 – SEKRETY ŚWIATA ZWIERZĄT 

W pierwszym tygodniu miesiąca będziemy rozmawiać o zwierzętach. Dzieci poznają dzikie 

zwierzęta (nazwę, wygląd, środowisko życia, sposób zachowania, odgłosy) poprzez zabawy 

ruchowe, filmy, piosenki, rysowanie, rozwiązywanie zagadek, zabawy paluszkowe, bajki. 

Przedszkolaki poznają także proste zasady bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami w lesie 

czy ZOO.  

 

środa (3 sierpnia) placówka przy ul. Nocznickiego  

czwartek (4 sierpnia) placówka przy ul. Woronicza 

 

będą miały ekscytującą wycieczkę do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Gdzie odwiedzą 

hipopotama, nosorożca, żyrafy, szympansy i goryle oraz wiele innych ciekawych zwierząt – 

„pręgowanych i skrzydlatych, tych co skaczą i fruwają”.  

*Wycieczka ta jest zaplanowana dla dzieci 3-6 latków. 

 

 

08.08-12.08 – LETNIA ODZIEŻ 

 

W tym tygodniu porozmawiamy z dziećmi o tym, jak odpowiednio się ubrać latem, jakie rzeczy 

należy ubrać, aby jak najlepiej chronić się w upalne dni. 

W środę (10.08) wspólnie wykonamy pracę plastyczną.  

Każde dziecko otrzyma narysowaną na kartce dziewczynkę lub chłopca  

i dobierze dla niego ubrania zgodne z porą roku! 

 

sierpień 



15.08-19.08 - TAJEMNICE ŚWIATA OWADÓW 

 

Tematem tego tygodnia są owady. Jakie owady możemy spotkać latem i jak udzielić 

pierwszej pomocy w przypadku ukąszenia owada?  

We wtorek (16.08) będzie rozmowa na temat sposobów udzielania pomocy w przypadku 

ukąszenia przez owady. Zwrócimy dzieciom uwagę, że zawsze w sytuacji ugryzienia przez owady 

trzeba poprosić o pomoc osobę dorosłą.  

W tym tygodniu przedszkolaki będąc na spacerze lub ogrodzie przedszkolnym będą poszukiwali 

owadów. Po powrocie do przedszkola dzieci narysują owada, którego udało im się zobaczyć. 

 

22.08-31.08 - OWOCE LATA TO SAMO ZDROWIE 

 

Poznanie nazw owoców i warzyw, zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania 

różnorodnych owoców, wyrabianie nawyków prozdrowotnych – temat naszych ostatnich dni 

miesiąca! 

W piątek (26.08) przedszkolaki obejrzą film edukacyjny pt. "Przygody 

Stasia i Oli - warzywa i owoce". Następnie dzieci wykonają z plasteliny 

swoje ulubione owoce lub warzywa.  

 

Mamy nadzieję, że przygotowane dla Dzieci atrakcje, będą źródłem wielu niezapomnianych 

przeżyć, ciekawych i wartościowych doświadczeń oraz zapewnią doskonałą zabawę. 

 

Życzymy wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.                            

 

  Zespół Przedszkola Świat Dziecka 

 


