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To już ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. Przed nami wakacje 

i upragniony wypoczynek. Na ten czas wspólnej i radosnej zabawy - dyrekcja, panie 

nauczycielki oraz pozostały personel przedszkola życzy wszystkim dużo słońca, 

ciepła, interesujących podróży, ciekawie, spędzonych letnich chwil oraz jak 

najwięcej przyjemności i radości ze wspólnie przeżytych dni. 

Przed nami jeszcze pożegnanie dzieci z grup starszych, które na pewno doskonale 

odnajdą się w rzeczywistości szkolnej. Z pozostałymi naszymi przedszkolakami 

spotkamy się znowu za dwa miesiące. W naszych progach powitamy również nowe 

dzieci. Mamy nadzieję, że wszystkie dni, które minęły w przedszkolu pozostawiły 

miłe i niezapomniane wspomnienia.  

Wszystkim, którzy okazali pomoc i serce oraz życzliwość i zrozumienie, bardzo 

dziękujemy. Dzieciom i Rodzicom życzymy słonecznych, pełnych przygód wakacji 

oraz wyjątkowego, zasłużonego odpoczynku. Do zobaczenia w nowym roku 

szkolnym! 

Dyrekcja, Nauczyciele i Personel Publicznego Przedszkola nr 2 

 

 



Kalendarz świąt nietypowych 

1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka 

W Polsce Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca. Tego dnia, prócz organizowania imprez 

dla dzieci i przygotowywania niespodzianek, przypomina się wszystkim dorosłym o 

prawach dziecka do życia, rozwoju i miłości. Dzień Dziecka jest świętem 

międzynarodowym, natomiast obchodzone jest w różnym terminie. W wielu krajach jest to 

dzień 20 listopada, czyli rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka. 

22 czerwca - Pierwszy dzień lata 

22 czerwca jest Pierwszym Dniem Lata, a zaraz po nim następuje najkrótsza noc w roku. 

Dla dzieci czas ten zbiega się często z rozpoczęciem wakacji, a także festynami i piknikami 

rodzinnymi. Ciepłe i słoneczne dni sprzyjają podróżom i aktywnościom sportowym, a także 

obserwacjom przyrody w nowo odwiedzanych miejscach. 

23 czerwca - Dzień Ojca 

Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. Tego dnia dzieci składają swoim tatom życzenia, do 

których dołączają własnoręcznie wykonane laurki lub drobne prezenty. Często impreza 

organizowana na Dzień Ojca jest łączona z uroczystościami przygotowanymi na Dzień 

Matki. 



 

 

Drodzy rodzice, zachęcamy do przypomnienia naszym przedszkolakom 

podstawowych zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to wybrane 

zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla dzieci, abyście 

umieli poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Wakacje w górach: 

• Wybierając się w podróż po górskich szlakach 

należy zaopatrzyć się w dobre buty i ubranie; 

• Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki 

dorosłych;  

• Ruszając ze schroniska dla własnego 

bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd 

idziemy i jakimi szlakami, zapamiętaj numer 

alarmowy GOPR;  

• Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda 

najczęściej psuje się po południu;  



• Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe 

ubrania, nawet jeśli jest lato;  

• Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść jakimś szlakiem, nie idź albo 

wyrusz w grupie z bardziej doświadczonymi wspinaczami.  

Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką: 

• Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR;  

• Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice; 

• Zanim wejdziesz do niestrzeżonych zbiorników dorośli każdorazowo powinni 

sprawdzić głębokość i strukturę dna;  

• Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na 

którym przebywasz. Stosuj się do uwag i 

zaleceń ratownika;  

• Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy 

wieje porywisty wiatr;  

• Nie skacz rozgrzany do wody. Przed 

wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, 

szyję i nogi –unikniesz wstrząsu termicznego, 

niebezpiecznego dla naszego organizmu; 

• Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych 

pod opieką dorosłych;  

• Nie skacz do wody w miejscach 

nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem;  

• Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej 

przerwie;  

• Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego 

po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. 

Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo.  

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu: 

• Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu;  

• Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne;  

• Unikaj wysiłku w pełnym słońcu;  

• Chroń się w cieniu w godzinach południowych;  

• Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry 

ochronne.  

Zasady 

bezpiecznej jazdy na rowerze: 

• Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego 

roweru. 

• W czasie jazdy używaj kasku. 

• Pamiętaj! Jeździsz tylko z dorosłymi! 

 

 



Zasady bezpiecznej zabawy na podwórku: 

• Podwórko to znakomite miejsce na 

zorganizowanie zabawy, powinno być 

położone z daleka od jezdni, ruin, 

wykopów; 

• Bawiąc się na podwórku nie 

rozmawiaj z obcymi i nie pozwól, aby 

wypytywali Cię o mieszkanie i 

Twoich rodziców; 

• Zwracaj uwagę na nieznajomych 

kręcących się w pobliżu mieszkania. 

Mogą to być włamywacze; 

• Spróbuj zapamiętać wygląd obcego. 

W razie potrzeby zaalarmuj dorosłych.  

Zasady bezpiecznej zabawy w domu: 

• Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych 

zabaw. 

• Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich 

zabawach. Są to: 

1) gaz – możesz się nim zatruć lub 

spowodować wybuch, 

2) prąd elektryczny – może Cię porazić, 

3) ogień – możesz spowodować pożar, 

4) woda – możesz zalać mieszkanie, 

5) ostre przedmioty – grożą zranieniem, 

6) lekarstwa – możesz się nimi zatruć. 

• Obcy puka do Twoich drzwi 

• Zawsze, gdy jesteś sam w domu i 

słyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi 

sprawdź, kto to. Wyjrzyj przez okno lub 

spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli 

jest to osoba, której nie znasz: Nie 

otwieraj drzwi!!! 

• Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz 

zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – 

zaalarmuj sąsiadów! 

Źródło: Bezpieczne wakacje – 

Ośrodek Rozwoju Edukacji  

(ore.edu.pl) 



 „Bezpieczne wakacje” A. Bober 

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz, 

Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 

Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 

By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej. 

Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 

Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy. 

Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj, 

A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj. 

Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego, 

By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 

Podczas burzy, nie wybieraj się w góry, 

A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury. 

W pobliżu ulicy się nie baw nigdy, 

By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy. 

Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj, 

Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj. 

Nie przyjmuj też nic od nieznajomego, 

Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego. 

O numerach alarmowych nie zapominaj, 

Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina: 

997- to telefon na policje, 

tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie. 

998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, 

bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży. 

999- to numer na pogotowie, 

dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie. 

Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał 

zapamiętać, 

Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać. 

112- tam możesz wszystko zgłosić 

i o każdy rodzaj pomocy poprosić. 



10 PRZYKAZAŃ RODZICA 

1. Daj cieszyć się dziecku z gry i nie wymagaj od niego zbyt wiele. 

2. Pamiętaj, że drużyna ma trenera, który za nią odpowiada. Nie 

wywieraj na trenerze nacisku, próbując wprowadzić swoje wizje 

rozwoju piłkarskiego swojej pociechy. 

3. Bij brawo, motywuj pozytywnie na meczach lub turniejach. 

Nie krzycz i nie skacz przy linii autowej. Twoje dziecko tego nie 

potrzebuje. 

4. Nie wywieraj presji na swoim dziecku.  

5. Rolą rodzica w edukacji sportowej jest POMOC dziecku 

poprzez zachętę, cierpliwość, zrozumienie, zaufanie, pochwały, 

oklaski, słuchanie i wykazywanie zainteresowania. 

6. Rozmawiaj z dzieckiem również przed meczem i po meczu. Przed meczem nigdy 

nie mów „strzel gola”, „musicie wygrać”. Zamiast tego powiedz np. „baw się 

dobrze”. 

7. Nigdy nie zawstydzaj i nie wprawiaj w zakłopotanie 

swojego syna z powodu występu, zdolności lub 

rezultatu meczu, w którym uczestniczył. 

8. Jeśli jesteś rodzicem, któremu ciężko powstrzymać 

emocje i podpowiadasz dziecku co ma zrobić w danej 

sytuacji, to pamiętaj, że choć chcesz dobrze, to tak 

naprawdę robisz krzywdę. Dziecko musi uczyć się 

samodzielności, podejmowania własnych decyzji, nie 

bez kozery mówi się, że najlepiej uczyć się na własnych 

błędach. 

9. Nie stresuj dziecka, bądź mniej krytyczny. Twój 

syn/córka potrzebuje twojego wsparcia, zaufania i 

wiary. Bez żadnych zbędnych oczekiwań 

będzie bardziej zrelaksowany, przez co 

pokaże pełnię swoich umiejętności. 

10. Nie zabieraj radości swojemu dziecku i nie 

kreuj go na siłę na mistrza, by na skutek 

przeciążeń psychicznych przedwcześnie się 

nie „wypalił”. 

  



KĄCIK DZIECKA 

Pokoloruj obrazek. Policz, ile rybek jest na rysunku.  



  



 



Rysuj po śladzie. Pokoloruj rysunek. 

 

  



Pomóż dziewczynce odszukać drogę do jej plecaka. 



POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO 

 

(Justyna Niedbała) 

Pewnego dnia, kiedy mama przyszła po Kasię do przedszkola, od razu zorientowała się, że coś 

złego się wydarzyło. Dotychczas dziewczynka zawsze wybiegała z sali radosna, a dzisiaj 

schodziła powoli, ze spuszczoną głową, nie patrząc 

mamie w oczy. Zatroskana tym widokiem mama 

zapytała: 

– Co ci jest, córeczko? 

Kasia podeszła do mamy i głęboko westchnęła. 

– Ty i tatuś zawsze powtarzacie, że nie wolno kłamać, 

a ja dzisiaj skłamałam – powiedziała ze smutkiem w 

głosie dziewczynka. Mama przyglądała się z uwagą 

córeczce i czekała na dalszą część opowieści Kasi. 

– Wiesz, mamo, dzisiaj na zajęciach rozmawialiśmy z panią o zbliżających się wakacjach. 

– To chyba dobrze, córciu. Niedługo kończy się 

rok szkolny i będzie można odpocząć. 

Skąd ten smutek? – zapytała mama. 

– Bo wszyscy bardzo chętnie opowiadali, dokąd 

pojadą. Adaś w tym roku wybiera się nad  Bałtyk. 

Tata obiecał mu, że będą budować wielkie zamki 

z piasku na plaży i popłyną w rejs statkiem. A 

Wojtuś pojedzie z bratem do dziadka, który 

mieszka w lesie. Będzie zbierał poziomki i 

jagody, a może nawet uda mu się obserwować 

przez lornetkę sarenki jedzące sianko z paśnika.  

– Wspaniałe plany mają twoi koledzy – 

stwierdziła z uśmiechem mama, która w dalszym ciągu nie rozumiała smutku córeczki. 

– Tak – przyznała Kasia. – Ale Zosia i Klara chyba mają najlepiej. Jadą nad jezioro i będą spały 

pod namiotem. Klara opowiadała, że wspólnie z rodzicami będą wieczorami rozpalać ognisko 

i smażyć kiełbaski. A jak się uda, będą pływać po jeziorze żaglówką – dodała ze łzami w oczach 

Kasia. Mama, która była coraz bardziej zaniepokojona, w końcu zapytała: 

– Ale czemu ty jesteś taka smutna? Nie rozumiem, Kasiu. 

– Jestem smutna, bo wszystkich okłamałam – wyszeptała dziewczynka. – Powiedziałam, że 

polecę samolotem nad ciepłe morze. Wiem, że nieładnie jest kłamać. Wszyscy tak ciekawie 



opowiadali o swoich wakacjach, a my przecież nigdzie 

nie pojedziemy. – Kasia rozpłakała się na dobre. 

– A kto ci powiedział, że nigdzie nie jedziemy?! – 

zdziwiła się mama. – Do tej pory nie rozmawialiśmy o 

wakacyjnych planach, bo do wczoraj tatuś nie 

wiedział, kiedy będzie miał urlop – wytłumaczyła 

mama, tuląc serdecznie córeczkę. – Ale teraz już 

wiadomo, że w sierpniu jedziemy do Zakopanego! – 

zawołała z uśmiechem i dała Kasi gorącego buziaka.  

– W góry! – ucieszyła się dziewczynka. – Uwielbiam 

jeździć w góry! 

– Tak, wiem i właśnie dlatego tam pojedziemy aż na 

dwa tygodnie. Będziemy dużo chodzić, zobaczysz 

Morskie Oko, a tata obiecał, że przejedziemy się 

prawdziwą góralską bryczką –opowiadała mama. 

– Hura! – cieszyła się Kasia. – To będą najlepsze wakacje na świecie! 

– A jutro przeproszę dzieci, że je oszukałam i opowiem wszystkim o naszych prawdziwych 

wakacjach! – zawołała Kasia i radośnie pobiegła do taty, który czekał w samochodzie. 

  



PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI 

Czas spędzony w domu podczas wakacji, również pozostawia wspaniałe wspomnienia 

w życiu dziecka. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, jak ciekawie i kreatywnie 

można spędzić czas.  

Malowanie balonami wodnymi 

Zabawy plenerowe z ciepłą i zimną wodą 

wzbogacone farbami i kolorowymi balonami to 

połączenie najbardziej lubianych przez dzieci 

form aktywności. Dzięki takiemu połączeniu 

oddziałujemy niezwykle silnie na dziecięce zmysły. 

Kolory, powietrze, światło, dotyk, woda, dźwięki, 

jednym słowem to nie tylko zabawa, plastyczna, 

ruchowa ale również niezwykłe sensoryczne 

doznania.  

Gra w Kapsle 

Zasady są proste, każdy po kolei, pstryka w 

swój kapsel, tak aby przesunąć go do przodu, 

ale żeby nie wypadł z trasy. Kto wypadnie wraca 

na miejsce w którym był przed pstryknięciem i 

tym samym nie przesuwa się dalej. Wygrywa 

osoba, która pierwsza przekroczy metę. 

Zamiast kapsli można użyć plastikowe zakrętki, 

każdy uczestnik zabawy powinien mieć swój 

numerek, aby ich nie pomylić.   

Pacynki ze skarpet i własny teatrzyk 

Prosta i oczywista zabawa, a jednak często przez nas 

zapominana. Jeśli nie masz w domu pacynek ani kukiełek, 

można je zrobić samodzielnie ze skarpet, szmatek czy 

plastikowych butelek. Samo zaprojektowanie i 

wykonanie własnych ,,aktorów” do spektaklu to dla 

dziecka niezwykle emocjonująca zabawa. Lalkarstwo i 

tworzenie teatrzyku daje dzieciom możliwość wcielania 

się w różne postacie, przekazywania emocji (radości, smutku czy złości) i tworzenie 

wymyślnych dialogów. To niezwykle rozwijająca aktywność, która potrafi odkryć w 

dziecku wiele talentów.    



Z przedszkolnego Menu- pyszności dla naszych Krasnali 

 

Składniki na biszkopt: 

• 6 jaj 

• 200g cukru 

• 100g mąki 

• 6 łyżek letniej wody 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• cukier waniliowy 

Składniki na warstwę jogurtową: 

• 1 szkl jogurtu greckiego 

• 1 szkl kwaśnej śmietany 

• 2 galaretki brzoskwiniowe 

• 8 łyżek cukru pudru 

Dodatkowo: 

• 2 galaretki truskawkowe 

• 2 galaretki kiwi 

• owoce np. truskawki , brzoskwinie , jagody , maliny itp. 

Sposób przygotowania: 

Biszkopt 

Żółtka ucieramy z cukrem i cukrem waniliowy, do białości, dodajemy wodę, jeszcze chwilę 

ucieramy, mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia, dodajemy do utartych żółtek. 

Z białek ubijamy pianę, delikatnie łączymy z masą z żółtek, całość wylewamy na blachę o 

wymiarach 24/35cm, pieczemy około 25 minut w 175°C. 

Warstwa jogurtowa 

1/2 szkl jogurtu mieszamy z 1/2 szkl śmietany, dodajemy 4 łyżki cukru, miksujemy, jedną 

galaretkę rozpuszczamy w jednej szkl wody, wystudzoną dodajemy do jogurtu cały czas 

miksując, masę wstawiamy na chwile do lodówki, lekko tężejącą wylewamy na wystudzony 

biszkopt, układamy połowę owoców lekko wciskając, całość ponownie wstawiamy do lodówki. 

Warstwa galaretowa 

2 galaretki truskawkowe rozpuszczamy w 3 szkl wrzątku, odstawiamy do lekkiego stężenia, 

tężejącą galaretką zalewamy owoce, wstawiamy do lodówki. 

Następnie takim samym sposobem jak poprzednio wykonujemy warstwę jogurtową, 

wylewamy na galaretkę, schładzamy, układamy pozostałe owoce, zalewamy galaretką z kiwi 

również rozpuszczoną w 3 szkl wrzątku. 

 



Składniki: 

• 1 dojrzały ananas 

• 1 banan 

• 1 jabłko 

• 1 pomarańcza 

• 300 ml wody 

 

Sposób przygotowania: 

W pierwszej kolejności musisz obrać 

ananasa i pokroić go na mniejsze części.  

Pozostałe produkty również obierz i wrzuć do blendera razem z ananasem. 

Dolej wody i całość zblenduj. 

Jeśli smoothie jest za gęste, możesz dodać odrobinę wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie informacje i obrazki zostały  

zaczerpnięte z różnej literatury i Internetu. 

PRZYGOTOWAŁA: 

Anita Podlaska 


