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Tematyka: 

 

Zwiedzamy ciekawe kraje świata! 
 

1. Stany Zjednoczone Ameryki. 

2. Republika Południowej Afryki. 

3. Republika Indii. 

4. Kanada. 

5. Chińska Republika Ludowa.  

6. Związek Australijski.  



 
 

 

Stany Zjednoczone Ameryki 
 

(1.VII.-8.VII.)  

 

Przedpołudnie z bajką „Opowieści Disneya” 

 

1. Zaznajomienie dzieci z ogólną wiedzą na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

Rozpoczęcie całotygodniowego projektu plastycznego. 

2. Kuchnia USA – przygotowywanie smakołyków.  

-Praca plastyczna inspirowana amerykańską kuchnią. 

3. W co się ubierają Amerykanie. 

- Praca plastyczna inspirowana tkaninami pochodzącymi z USA. 

4. Z kamerą wśród zwierząt – jakie zwierzaki możemy spotkać w USA? 

- Praca plastyczna inspirowana florą i fauną występującą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

5. Podsumowanie wiadomości na temat USA, quiz z nagrodami.  

 

 



 

 

Republika Południowej Afryki 
 

(11.VII.-22.VII) 

 

Przedpołudnie z bajką „Bajki z Afryki” 

 

1. Zaznajomienie dzieci z ogólną wiedzą na temat Afryki. 

Rozpoczęcie całotygodniowego projektu plastycznego. 

2. Kuchnia prosto z Afryki – przygotowywanie smakołyków kuchni afrykańskiej. 

-Praca plastyczna inspirowana afrykańską kuchnią. 

3. W co się ubierają rdzenni mieszkańcy Afryki?  

- Praca plastyczna inspirowana tkaninami. 

4. Z kamerą wśród zwierząt – jakie zwierzaki możemy spotkać w Afryce? 

- Praca plastyczna inspirowana florą i fauną występującą na terenach RPA. 

5. Wspólne wypieki- ciasto Murzynek. 

6. Podsumowanie wiadomości na temat Afryki, quiz z nagrodami. 



 

 

Republika Indii 
 

(25.VII.-29.VII.) 

Przedpołudnie z bajką „Legendy Indyjskie”. 

 

1. Zaznajomienie dzieci z ogólną wiedzą na temat Republiki Indii. 

Rozpoczęcie całotygodniowego projektu plastycznego. 

2. Kuchnia Indyjska/Hinduska – przygotowywanie smakołyków.  

-Praca plastyczna inspirowana indyjską kuchnią. 

3. W co się ubierają Hindusi. 

- Praca plastyczna inspirowana tkaninami. 

4. Z kamerą wśród zwierząt – jakie zwierzaki możemy spotkać w Indiach? 

- Praca plastyczna inspirowana florą i fauną występującą w Indiach. 

5. Podsumowanie wiadomości na temat Indii, quiz z nagrodami. 

 

 



 

 

Kanada 
 

(1.VIII. -5.VIII.) 

 

Przedpołudnie z bajką „Kanadyjskie opowieści”. 

 

1. Zaznajomienie dzieci z ogólną wiedzą na temat Kanady. 

Rozpoczęcie całotygodniowego projektu plastycznego. 

2. Kuchnia Kanadyjska – przygotowywanie smakołyków. 

- Praca plastyczna inspirowana amerykańską kuchnią. 

3. W co się ubierają rodowici Kanadyjczycy? 

- Praca plastyczna inspirowana tkaninami. 

4. Z kamerą wśród zwierząt – jakie zwierzaki możemy spotkać w Kanadzie. 

- Praca plastyczna inspirowana florą i fauną występującą w Kanadzie. 

5. Podsumowanie wiadomości na temat Kanady, quiz z nagrodami. 

 



 

 

 

Chińska Republika Ludowa 
 

(8.VIII. -19.VIII.) 

Przedpołudnie z bajką „Chińskie legendy”. 

 

1. Zaznajomienie dzieci z ogólną wiedzą na temat Chin. 

Rozpoczęcie całotygodniowego projektu plastycznego. 

2. Kuchnia Chińska – przygotowywanie smakołyków. 

Praca plastyczna inspirowana chińską kuchnią. 

3. W co się ubierają rodowici Chińczycy? 

Praca plastyczna inspirowana tkaninami. 

4. Z kamerą wśród zwierząt – jakie zwierzaki możemy spotkać w Chinach? 

- Praca plastyczna inspirowana florą i fauną występującą w Chińskiej Republice Ludowej. 

5. Podsumowanie wiadomości na temat Chin, quiz z nagrodami.  



 

 

Związek Australijski 
 

(22.VIII. -31.VIII.) 

Przedpołudnie z bajką „Opowieści Aborygenów”. 

 

1. Zaznajomienie dzieci z ogólną wiedzą na temat. 

Rozpoczęcie całotygodniowego projektu plastycznego. 

2. Kuchnia Australii – przygotowywanie smakołyków.  

Praca plastyczna inspirowana australijską kuchnią. 

3. W co się ubierają Australii. 

Praca plastyczna inspirowana tkaninami. 

4. Z kamerą wśród zwierząt – jakie zwierzaki możemy spotkać w Australii. 

- Praca plastyczna inspirowana florą i fauną występującą w Australii. 

5. Podsumowanie wiadomości na temat Australii i wszystkich wcześniej poznanych krajów, quiz z nagrodami. 

 



Wakacje, to czas  relaksu i odpoczynku, a nasze maluchy najlepiej wypoczywają podczas 

ruchu. Dlatego też w wakacje nie zabraknie zabaw ruchowych i gier  na świeżym powietrzu. Nie 

zabraknie również zajęć muzycznych i plastycznych! 

 

      Do zobaczenia w letnim przedszkolu! 


