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MAJ 2021 

DATA DZIEŃ WYDARZENIE GRUPA 

04.05.2021 WT. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA 

 

Przedszkolaki poznają specyfikę pracy strażaka. Dowiedzą się, na czym polega jego praca, jakich 
sprzętów używa, co składa się na jego uniform, komu i w jakich sytuacjach pomaga on w ramach 

swojej pracy. Zdobędą wiedzę, jak należy zachowywać się w przypadku wybuchu pożaru.  
 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

07.05.2021 PT. 

PODRÓŻE PO EUROPIE – Z WIZYTĄ WE WŁOSZECH 

 

Tym razem Bystrzaki udadzą się w podróż do Włoch. Poznają tradycje tego kraju, najciekawsze 
miejsca i zabytki. Zastanowią się, dlaczego Polacy chętnie wyjeżdżają do Włoch na wakacje. Nauczą 
się podstawowych kroków tarantelli – ludowego tańca włoskiego. Na koniec zajęć odwołując się do 
historii Pinokia, spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy można kłamać.   

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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10.05.2021 PN. 

DOGOTERAPIA 

Po raz drugi do przedszkola zawita owczarek australijski Enzo wraz ze swoją opiekunką p. Karoliną 
Labes. Dzieci wezmą udział w zajęciach ruchowych z jego udziałem, wzbogaconych o elementy terapii 

w zakresie integracji sensorycznej.  

 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

14.05.2021 PT. 

ŚWIĘTO POLSKIEJ MUZYKI I PLASTYKI 

W ramach tego święta Bystrzaki oddadzą się ekspresji twórczej, zajrzą w głąb swych wnętrz, będą 
malować farbami w rytm zmieniającej się muzyki polskiej. Do malowania użyją własnych dłoni, 
pędzli, gąbek, stempli i wszystkiego innego, co się nadaje się do tego typu aktywności. Tym razem 

arteterapia będzie nastawiona na korespondencję muzyki i plastyki. 
 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

17.05.2021 PN. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY 

Dzieci zastanowią się, jaka jest rola rodziny w życiu każdego człowieka, bez względu na jego wiek czy 

pochodzenie. Stworzą mapę myśli przedstawiającą pomysły, jak można spędzać czas w gronie 
rodzinnym. Opowiedzą o swoich rodzinnych zwyczajach.  
 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

20.05.2021 CZW. 

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ 

Dzieci poznają specyfikę funkcjonowania pszczół. Dowiedzą się, na czym polega codzienne życie tych 
owadów, dlaczego ich praca jest ważna dla ludzi. Dzięki obejrzeniu filmu edukacyjnego zgłębią tajniki 
świata pszczół, obowiązującą wśród nich hierarchię, czyhające na nie niebezpieczeństwa ze strony 
przyrody i ludzi.  

 

WSZYSTKIE 

GRUPY  

21.05.2021 PT. 

ŚWIATOWY DZIEŃ KOSMOSU 

Przedszkolaki zdobędą wiedzę na temat planet znajdujących się w Układzie Słonecznym. Wykonają 
przestrzenną pracę plastyczną przedstawiającą jedną z planet. Swoją dawkę energii wykorzystają 
podczas tańca w rytm piosenki o Układzie Słonecznym.  

WSZYSTKIE 

GRUPY 
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25.05.2021 WT. 

NASZE TALENTY I UMIEJĘTNOŚCI – CZY TRZEBA ZNAĆ SIĘ NA 
WSZYSTKIM? 

Uczestnicy zajęć o tematyce społecznej dowiedzą się, co to znaczy, że każdy ma jakąś mocną stronę. 
Spróbują znaleźć w sobie takie atuty. Wskażą swoje pasje i talenty, opowiedzą o nich na forum grupy. 

Na koniec znajdą odpowiedź na pytanie: Czy wszyscy ludzie mają takie same mocne strony? 

 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

28.05.2021 PT. 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – BEZPIECZNI W RELACJACH ZE 

ZWIERZĘTAMI 

Dzieci dowiedzą się, czym się różni zachowanie zwierzęcia oswojonego od dzikiego, jak należy 
traktować te dwa rodzaje zwierząt, jakie zasady bezpieczeństwa trzeba zachować w ich obecności. 
Poznają podział zwierząt na dzikie, domowe i gospodarskie. Wezmą udział w zabawie polegającej na 
naśladowaniu zachowania i odgłosów różnych zwierząt.  

WSZYSTKIE 

GRUPY 

31.05.2021 PN. 

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE – CO NAS ŁĄCZY, A CO NAS ODRÓŻNIA? 

Zajęcia będą poświęcone tematowi tolerancji. Dzieci spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy 
wszystkie dzieci są takie same? Czy różni je tylko wygląd zewnętrzny? Czy łączy je coś z kolegami? 
Po wysłuchaniu historii o dzieciach z różnych zakątków świata wezmą udział w dyskusji na temat 
zasad tolerancji, których należy przestrzegać w codziennym życiu.  
 

WSZYSTKIE 

GRUPY 

 


