
 

Drodzy Rodzice!  

 

Rozpoczynamy właśnie kolejny projekt edukacyjny pt. Ziemia (Mój dom). Przez cztery tygodnie będziemy 

poszerzać wiedzę na temat Ziemi – miejsca, w którym mieszkamy i żyjemy. Dowiemy się, że:  

• jesteśmy mieszkańcami Polski, Europy i Ziemi;  

• Polska to kraj, który leży w Europie;  

• Ziemia ma siedem kontynentów, czyli dużych obszarów lądu otoczonych morzami i oceanami;  

• na Ziemi występują różne rośliny i zwierzęta oraz zamieszkują ją ludzie różniący się od siebie wyglądem.  

Ponadto spróbujemy zastanowić się, jaka jest okolica, w której mieszkamy – co można w niej robić, zobaczyć, 

kogo spotkać; jaka jest Polska – jak wygląda, kto ją zamieszkuje; jak wygląda życie na innych kontynentach.  

W sali przedszkolnej zawisną mapy, pojawi się globus oraz liczne przewodniki, plany miejscowości, atlasy, 

książki, czasopisma i magazyny o tematyce podróżniczej. Pojawi się również wiele zdjęć, plakatów, kolażów z ciekawymi 

miejscami, zwierzętami i roślinami.  

Chcemy Was również poinformować, że otworzymy biuro turystyczne, które będzie miało szeroką ofertę 

wycieczek turystycznych. Jeśli planujecie podróż, koniecznie musicie nas odwiedzić! Gwarantujemy, że znajdziecie u nas 

wymarzoną wycieczkę. Ponadto w sali staną stragany z pamiątkami – tymi przywiezionymi wcześniej z różnych 

zakątków Polski i świata oraz tymi wykonanymi przez nas podczas trwania projektu. Dla każdego z Was na pewno 

znajdzie się coś atrakcyjnego.  

Pamiętamy również, że w tym miesiącu obchodzimy Święto Niepodległości. Z tego względu przyjrzymy się bliżej 

symbolom Polski: biało-czerwonej fladze, godłu oraz nauczymy się hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego.  

Podróżowanie wiąże się ze znajomością zasad ruchu drogowego oraz zachowaniem bezpieczeństwa. Dlatego też z 

wizytą do przedszkola przyjdzie funkcjonariusz policji, który zapozna nas z wybranymi znakami drogowymi oraz opowie 

o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu. 

 Zależy nam, aby poznać jak najwięcej różnych zakątków Polski i świata, dlatego też prosimy Was o wsparcie i 

dostarczenie do przedszkola przewodników, map, atlasów, kartek pocztowych, zdjęć oraz pamiątek przywiezionych z 

wakacji.  

A może Wy macie ciekawe wspomnienia z odbytych podróży, którymi chcielibyście się z nami podzielić? Jeśli 

tak, to serdecznie Was zapraszamy! Będzie nam niezmiernie miło zobaczyć z Wami kawałek świata.  

 

Z pozdrowieniami, 

…………………………….  


