
 

 

 

 

            

Lato i dzieci 

Bożena Forma 

 

Lato do nas idzie, 
zatrzyma się w lesie. 

Jagody, poziomki 
w dużym koszu niesie. 

 
Słoneczka promienie 

rozrzuca dokoła. 
- Chodźcie się pobawić! 

Głośno do nas woła. 
 

Nad morze, w góry 
chce pojechać z nami. 
Wie, że miło spędzi 

czas z przedszkolakami. 
 

  

 

     

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Bezpieczne wakacje 
 

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy słonecznego, 

udanego, ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. To czas podróży, małych i dużych, mamy 

dla Was kilka rad, których warto przestrzegać w czasie wakacji: 

 

  Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym, nie oddalaj się od rodziców i opiekunów, 

w tłumie bardzo łatwo się zgubić. 

 

 Baw się w bezpiecznych miejscach, z dala od jezdni, dróg czy torów. Nigdy nie 

wychodź na drogę za piłką- poproś kogoś dorosłego o pomoc. 

 

 Nie podchodź i nie głaskaj bezpańskich psów czy dzikich zwierząt. 

 

 Nie rozmawiaj z obcymi ludźmi, w żadnym wypadku nie wsiadaj do samochodu 

z nieznajomymi i nie jedz słodyczy, którymi Cię częstują. 

 

 Nie baw się ogniem ani zapałkami. 

 

 Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy deskorolce zawsze zakładaj kask 

i ochraniacze. Nie wyjeżdżaj na ruchliwe ulice bez opieki kogoś dorosłego. 

 

 Nie jedz, znalezionych w lesie czy na łące, owoców czy grzybów. 

 

 Gdy bawisz się na dworze pamiętaj o nakryciu głowy, które będzie chronić Cię przed 

mocnym słońcem. Pij duże ilości wody niegazowanej. 

 

 Kąp się w bezpiecznych, wyznaczonych do tego miejscach. Nie wchodź do wody bez 

opieki rodziców czy opiekunów. 

 

 Nie zaśmiecaj plaży, lasu  czy łąki. Puste butelki czy opakowania zabierz ze sobą do 

domu i wyrzuć do śmietnika. 

 

 Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich znajdzie się w niebezpieczeństwie poproś o pomoc. 

Warto zapamiętać numery alarmowe: 

 

 

112- Europejski numer alarmowy 

999-Pogotowie ratunkowe 

998- Straż pożarna 

997- Policja 
 

 

 

 

 



 

Wakacyjne zagadki 
 

Zapraszamy Was do rozwiązania naszych wakacyjnych zagadek.  

Poproście Mamę lub Tatę o pomoc. Miłej zabawy! 

 

 Morze wyrzuca złote kamyki.            
Będą z nich broszki i naszyjniki. 

 

 
 Głośno się turla po ulicy 

            Ta hulajnoga bez kierownicy. 

          

 
 Na jakim małym pojeździe 

Pojedziesz równą drogą, 

Jeśli odpychać się będziesz 

W podróży jedną nogą. 

         

 

 Kolorowy jak kwiat, 

            Ma łodyżkę ze sznurka. 

            Kiedy zerwie się wiatr, 

            To pohuśta go w chmurkach. 

        

 Z boku- mocne ucho, 

W środku rzeczy dużo. 

Trzeba ją zamykać 

Przed każdą podróżą. 

       

 

 Kolorowa wstęga  

           Na niebie się mieni, 

           Utkana jest z deszczu 

           I słońca promieni. 

     

 

 

         



 

„Muszka w bursztynie” 
Hanna Zdzitowiecka 

 
- Nigdzie nie ma takich ładnych kamyków jak nad morzem- powiedziała Hania rozkładając na kocu 

swoje skarby. 

Były tam białe, różowe, żółte, szare, czerwone i czarne, i łaciate, a wszystkie okrągłe, równiutko 

obtoczone. Bo fale morskie przerzucają kamyki z miejsca na miejsce, ocierają jedne o drugie, aż 

zrobią się gładkie, bez ostrych krawędzi. 

- A ja mam inny, nie taki jak twoje, i leciutki- odezwał się Leszek patrząc na rozłożone kamyki. 

- Pokaż jaki?- Spytała Hania. 

Leszek otworzył zaciśniętą piąstkę. Jego kamyk był kanciasty, chropowaty, z jednej strony jakby 

odłamany. I właśnie w tym miejscu był najładniejszy, bo kolor miał ciemnopomarańczowy i połysk i 

taki był jakiś przeźroczysty. Hania przyjrzała mu się uważnie. 

- Zobacz! Tam coś jest w środku!- zawołała. – Chyba jakaś malutka muszka… Chodź, pokażemy 

mamusi! 

- To bursztyn i jaki ładny- powiedziała mama. – Zaraz się przekonamy, czy się nie mylę. 

Urwała kilka strzępków papieru i dotknęła ich potartym mocno o wełniany kostium bursztynem. 

Papierki przyczepiły się do bursztynu. 

- Ja też tak zrobię… 

Leszek potarł jeden z kamyków i przyłożył do papieru. 

- Nie łapie…- zmartwił się. 

- Bo kamień nie przyciąga papierków, tylko bursztyn- tłumaczyła matka. 

- A bursztyn to nie kamień? 

- Nie. Bursztyn to żywica, stwardniała żywica. 

Dzieci zdziwiły się. 

- Żywica? Taka jak na sośnie i na świerku? 

- A skąd ona się wzięła w morzu? 

- I skąd w tym bursztynie znalazła się muszka? 

- Muszka?- zainteresowała się mama. – Ależ tak, widzę ją… 

Jaka szkoda, że ta muszka nie może nam opowiedzieć, co się tu działo przed wielu tysiącami lat… 

- A skąd ona mogłaby to wiedzieć?- zdziwiła się Hania. 

- Bo ona żyła przed tysiącami lat, kiedy nie było jeszcze ludzi na ziemi i kiedy nie było tu jeszcze 

morza… 

- A co było?- zapytał Leszek. 

- Były wielkie lasy, w których rosły przeróżne drzewa. Rosły też i sosny, dużo sosen… Między 

drzewami uwijały się większe i mniejsze owady, a wśród nich i nasza mała muszka… 

- Ta sama. Dostrzegła błyszczącą kroplę na sosnowej korze i pomknęła ku niej. 

Może to odrobina porannej rosy? Może słodki sok, który tak chętnie spijała z innych roślin? 

Zanurzyła trąbkę w złotej błyszczącej kropli. Musnęła ją przednimi łapkami… 

Co to? Cos trzyma i nie chce puścić. Zatrzepotała skrzydełkami… Teraz już i skrzydełka przylgnęły 

do niebezpiecznej kropli. Jeszcze trochę, a muszka utonie w lepkiej, złotej żywicy, która wypłynęła 

ze zranionej sosnowej gałęzi. Ostrzeżone przygodą swej towarzyszki, inne muszki odleciały. Została 

tylko ta jedna, ale została na zawsze… 



 

- A co się potem stało? 

- Potem?... Cóż, potem może ta kropla żywicy z muszką zatopioną w środku spadła na ziemię. Może 

całą sosnę obaliła wichura. Nie wiemy. Wiemy tylko, że później, po wielu latach, dawny las zalało 

morze, że z tych dawnych sosen zostały tylko bryłki stwardniałej na kamień żywicy, a w jednej z tych 

bryłek nasza mała muszka. Jej towarzyszki zginęły bez śladu. Ona przetrwała tysiące lat. 

- Czy ta żywica to bursztyn?- spytał Leszek. 

- Tak. Po każdej burzy morze wyrzuca na brzeg duże i małe kawałki bursztynu. Jedne są jasne, 

żółtawe, inne koloru miodu albo jeszcze ciemniejsze. I często możemy w nich zobaczyć zatopione 

muszki, pajączki albo kawałki mchu czy gałązki sprzed wielu tysięcy lat. 

 

 

 

 
Wiatr na plaży 

Dorota Gellner 

 
Wiatr na plażę wpadł za nami 

i rozpycha się łokciami! 

Tu się wciska, tam się pcha, 

woła: - Ja tu siądę! JA! 

 

Już go pełno dookoła, 

tu coś gwiżdże, tam coś woła, 

naszą piłkę zabrał nam. 

- Patrzcie! - pisnął - w piłkę gram! 

 

Wstążkę porwał i nie zwrócił, 

gdzieś za wydmą ją porzucił, 

kapelusze strąca z głów - 

no, po prostu szkoda słów! 
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Wydarzyło się w naszym Przedszkolu… 
 

24- 31 maja 2019- Dzień Mamy i Taty 

 

 

 

W tych dniach, jak co roku, w naszym przedszkolu 

obchodziliśmy Dzień Mamy i Taty. To jedna 

z najważniejszych i najmilszych uroczystości. 

Dzieci zaprezentowały przygotowane programy 

artystyczne, a rodzice ze wzruszeniem mogli 

podziwiać umiejętności swoich pociech. Na koniec 

przedszkolaki obdarowały rodziców kwiatuszkami. 

 

 

 
 29 maja 2019- Witaj szkoło! 

 

 

Tego dnia starszaki z grupy 4, 6 i 8 odwiedziły 

Szkołę Podstawową im. kard. S. Wyszyńskiego 

w Czudcu. Przewodnikiem była p. L. Pasternak- 

dyrektor szkoły. To bardzo ważne spotkanie 

bowiem już po wakacjach- czas do I klasy. 

Przyszłym pierwszoklasistom bardzo 

spodobała się ich nowa szkoła. 

 

 

 

 

31 maja 2019- Dzień Dziecka w Fantazji 

 

W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez 

nasze przedszkole, dzieci z grupy „Motylki” wzięły 

udział w 5 edycji konkursu „Eko wyprawki- 

zabawki” organizowanym przez Centrum Zabaw dla 

Dzieci „Fantazja”. Przedszkolaki przygotowały 

pracę zatytułowaną „Pozwól żyć”, która 

przedstawiała ul z pszczołami. Praca została 

wykonana z odpadów produkowanych na co dzień. 

Przedszkolaki zajęły I miejsce w kategorii praca 

zbiorowa. Jako nagrodę dzieci otrzymały upominki 

indywidualne oraz voucher na trzygodzinną zabawę. 

Dzięki temu przedszkolaki świętowały Dzień 

Dziecka bawiąc się w labiryncie rur, przejść, zjeżdżalni i basenów pełnych piłek. Ogromną atrakcją były 

również dmuchańce oraz trampoliny. „Motylki otrzymały również pamiątkowe dyplomy, upominki i słodkie 

niespodzianki. 

 



 

3 czerwca 2019- Olimpiada sportowa 

                                     

     

Tego dnia w naszym przedszkolnym ogrodzie odbyła się 

Olimpiada Sportowa. Przedszkolaki bawiły się podczas różnych 

konkurencji. Wszystkie dzieci doskonale poradziły sobie ze 

wszystkimi zadaniami sportowymi i otrzymały w nagrodę 

emblematy złotego medalu. Nie zabrakło również 

popołudniowego grilla. Wszystkim dzieciom życzymy dużo 

radości i uśmiechu z okazji ich święta! 

 

 

4 czerwca 2019- Piknik Rodzinny 

 

W tym dniu nasz przedszkolny ogród odwiedziły 

dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola 

oraz dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 

nie uczęszczające do naszej placówki. Największą 

atrakcją okazała się dmuchana zjeżdżalnia 

i skakaniec oraz malowanie twarzy i przejażdżka 

na kucyku. Dzieci mogły skosztować słodkości, 

przygotowane na tę okazję przez rodziców oraz 

kiełbaski z grilla przygotowane przez 

pracowników naszej przedszkolnej kuchni. 

 

6 czerwca 2019- Logopedyczny Konkurs Recytatorski 

 

Tego dnia odbył się Logopedyczny Konkurs 

Recytatorski, w którym udział wzięły wszystkie dzieci 

uczęszczające na terapię logopedyczną. Celem konkursu 

było wypracowanie u dzieci nawyku poprawnej 

realizacji ćwiczonych głosek, prezentacja nabytych 

umiejętności oraz zapoznanie przedszkolaków z klasyką 

dziecięcej poezji. Za poprawną wymowę ćwiczonych 

głosek oraz najpiękniejszą recytację dzieci otrzymały 

nagrody i wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali nagrody pocieszenia. 
7 czerwca 2019 – Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie 

Przedszkolaki tego dnia udały się do Państwowej 

Straży Pożarnej w Strzyżowie. Przywitał je tata 

Wojtusia B. z grupy 4. Dzieci miały okazję 

zobaczyć stanowisko kierowania oraz garaż 

straży, gdzie panowie Bernard B. i Grzegorz I. 

w ciekawy sposób przybliżyli dzieciom pracę 

strażaka. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie 

tylko gaszą pożary, ale również pomagają 

w czasie wypadków samochodowych czy 

powodzi, obejrzały również wozy strażackie 

z wyposażeniem, strój i sprzęt gaśniczy. Bardzo 

dziękujemy Tacie Wojtusia oraz Panom 

Strażakom za wspaniałe przeżycia. 
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