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Wszystkim wspaniałym Rodzicom          

zabieganym, zmęczonym,   

zatroskanym, niezastąpionym  

i kochanym 

z okazji Waszego Święta 

 płynące z serca  

gorące życzenia składamy:  

zdrowia, miłości i pogody ducha. 
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KĄCIK  CZYTELNIKA 

 

„PIŁKA”  

      Dorota Gellner 

 

Fruwa nad plażą 

piłka jak motyl.   

Raz jest pod chmurą. 

raz w piasku złotym. 

Raz jest tu blisko, 

to znów tam dalej, 

czasem się huśta 

na skrzydłach fali… 

Chcesz ją pochwycić- 

ona nie czeka, 

toczy się, skacze, 

dłoniom ucieka. 

Raz jest pod chmurą, 

raz w piasku złotym- 

plażowy motyl. 

 

 

„PORTRET LATA” 

            Dorota Gellner 

 

Oto lato na obrazku- 

grzywka z trawy, 

kapcie z piasku. 

Złote uszy, złote szelki 

no i oczy jak muszelki. 

        

 To jest właśnie portret lata 

 Nad portretem 

 motyl lata 

 a na ramach, 

 jak to latem, 

 wciąż rozkwita 

 kwiat za kwiatem! 

 

 

„ŁĄKA” 

       Natalia Usenko 

 

Gdy lato się zaczyna  

i kwitną polne kwiaty, 

ze snu się budzi motyl 

i wkłada strój bogaty. 

Choć tak się nim zachwycasz, 

nie zauważa tego 

i znowu tańczy w słońcu. 

Czy jest coś piękniejszego? 

 

 

„JEDZIEMY NA WAKACJE” 

                          Czesław Janczarski 

 

Jedziemy na wakacje  

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki 

przynieś falo, w darze. 

 

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się szczyty, 

za mgłą, za obłokiem. 

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury?  

Może! 

Wyjrzyj z krzaków  prawdziwku, 

czekaj na nas w borze. 

 

 

 

 



4 
 

 
 

          Nasze przedszkole od początku swojego istnienia włączyło się w ogólnopolską akcję 

„Cała Polska czyta dzieciom”.   W tym numerze chciałybyśmy zachęcić wszystkich rodziców 

do aktywnego włączenia się w nasze działania.  

 

           Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice pochłonięci 

pracą coraz mniej z nimi rozmawiają i mało im czytają. Kontakt z żywym słowem wyparła 

telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają 

język, tymczasem język jest narzędziem myślenia - w tym także matematycznego! 

Dzieci słabo wyćwiczone w używaniu języka i w myśleniu, pozbawione wyobraźni, którą 

telewizja wypiera, będą miały trudności od pierwszych dni szkoły i w późniejszym życiu. 

Przepaść intelektualna i emocjonalna pomiędzy dziećmi, którym rodzice i wychowawcy dużo 

czytają, a dziećmi pozbawionymi takiej stymulacji, w kolejnych latach dzieciństwa narasta. 

 

            Mądre książki są też nośnikami ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie 

uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych 

słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie zdominowanym przez 

agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji 

młodego pokolenia nauczanie wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, 

odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość, staje się sprawą być albo 

nie być społeczeństwa i państwa. 

 

Dlaczego warto czytać dzieciom na głos?  

 

Głośnie czytanie dzieciom: 

• buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem 

• zapewnia emocjonalny rozwój dziecka 

• rozwija język, pamięć i wyobraźnię 

• uczy myślenia, poprawia koncentrację 

• wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka, dziecko czuje się ważne i kochane 

• poszerza wiedzę ogólną 

• ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole 

• uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu 

• zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów 

• chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury 

• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie 
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.....dlatego też, DROGI RODZICU……    

Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie !   
Wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie. 

• Jeśli dziecko prosi – wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub wiersz. 

• Pozwalaj na pytanie, rozmowy, powrót do poprzedniej strony. 

• Unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewczynek. 

• Bądź przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych 

lekturach książek i czasopism. 

 

Czytanie  powinno się dziecku  zawsze  kojarzyć z radością, 

nigdy z przymusem, karą  czy nudą!  
 

Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki: 

• ciekawe dla dziecka 

• napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną 

• uczące racjonalnego myślenia  

• niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa 

• promujące pozytywne wzorce postępowania  

• dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzające lęków i niepokojów  

• unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp.  

• budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie  

 

Może w doborze właściwej książki pomoże państwu  Złota Lista Książek opracowana przez 

fundację ABC XXI wieku 

 

Wiek 0-4 lata:   

Marta Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki - przytulanki  

Paulette Bourgeois, Brenda Clark - seria o Franklinie  

Jan Brzechwa - Wiersze i bajki  

Gilbert Delahaye - seria o Martynce  

Barbara Gawryluk - Dżok, legenda o psiej wierności  

Dimiter Inkiow - Ja i moja siostra Klara  

Czesław Janczarski - Mis Uszatek  

Janosch - Ach, jak cudowna jest Panama; Ja ciebie wyleczę, powiedział Miś 

Astrid Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników  

Sam McBratney - Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham  

Nele Most, Annet Rudolph - Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno  

Beata Ostrowicka - Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole; Ale ja tak chcę!  

Joanna Papuzińska - Śpiące wierszyki  

Eliza Piotrowska – Bajka o drzewie  

Renata Piątkowska - Opowiadania z piaskownicy  

Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci  

Wojciech Widłak - seria o panu Kuleczce  
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Wiek 4-6 lat:   

Florence and Richard Atwater - Pan Popper i jego pingwiny  

Hans Christian Andersen - Baśnie  

Wanda Chotomska – Wiersze; Pięciopsiaczki  

Carlo Collodi - Pinokio  

Waclaw Ćtvrtek - O gajowym Chrobotku; Bajki z mchu i paproci  

Iwona Czarkowska – Biuro zagubionych zabawek 

Eva Janikovszky – Gdybym był dorosły  

Grzegorz Janusz – Misiostwo świata  

Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Sznurkowe historie, Maleńkie Królestwo królewny  

Aurelki 

Asa Lind – Piaskowy Wilk  

Astrid Lindgren - seria o Pippi Pończoszance; Emil ze Smalandii  

Hugh Lofting - seria o Doktorze Dolittle  

Kornel Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka  

Małgorzata Musierowicz - Znajomi z zerówki  

Alan A. Milne - Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka  

Renata Piątkowska - Na wszystko jest sposób #; Nie ma nudnych dni  

Małgorzata Strzałkowska - Leśne Głupki; Wierszyki łamiące języki Danuta Wawiłow – 

Wiersze  

Max Velthuijs - Żabka i obcy 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

„Wychowanie przez czytanie” Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska 

„ Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”  B. Bettelheim 
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      „PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA” 

                                      

                                   WIEŚCI Z GRUPY „SŁONECZEK” 
                           Aż trudno uwierzyć, że minął pierwszy rok pobytu 

maluszków w przedszkolu.  Rok pełen zabawy i nauki, poznawania siebie nawzajem                   

i  otoczenia.  A także czas nawiązywania się pierwszych przyjaźni. Słoneczka stały się 

prawdziwymi przedszkolakami, starają się przestrzegać zasad obowiązujących w grupie, 

potrafią sprzątać po sobie zabawki, ustawiać się w koło i chodzić parami. Chętnie 

uczestniczyły w zajęciach i zabawach organizowanych przez panie w grupie.  

                 Czas wiosenny obfitował w różne wydarzenia grupowe. W kwietniu byliśmy               

w Teatrze Małego Widza  na spektaklu „Ogrodowy zawrót głowy”. To była nasza pierwsza 

podróż autokarem dlatego maluszki były bardzo podekscytowane. Po pięknym 

przedstawieniu przedszkolaki miały możliwość wejścia na scenę, zabawy rekwizytami. 

Zaprosiliśmy Rodziców na Spotkanie Wielkanocne podczas którego Słoneczka wzięły udział    

w konkursach i zabawach związanych z Wielkanocą. Było wiele uśmiechu i radości. Figurka 

pomalowana wspólnie z rodzicami  była wspaniałą pamiątką ze spotkania. 

22 maja byliśmy na wycieczce w pobliskiej Straży Pożarnej. Dzieci  poznały wyposażenie 

wozu strażackiego, poszerzyły swoją wiedzę na temat pracy strażaków. Zrobiły sobie 

pamiątkowe zdjęcie w wozie strażackim. Na koniec wręczyły strażakom wykonaną przez 

siebie laurkę.Nie lada przeżyciem będzie dla maluszków  całodzienna wycieczka autokarowa 

do stadniny Celinów. Zobaczą tam jak wygląda stajnia i w jaki sposób należy opiekować się 

końmi. Czeka na nich moc atrakcji. W czerwcu planujemy również udać się na spacer do 

Łazienek Królewskich. Rozpoczynamy również gorączkowe przygotowania do występu na 

zakończenie roku.                  

Drodzy Rodzice, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za współpracę w tym roku szkolnym, 

za życzliwość, zrozumienie, włączanie się w życie grupy oraz uśmiech i dobre słowo.   

 

Niebawem wakacje….życzymy przedszkolakom i ich Rodzicom udanego wypoczynku, dużo 

słońca, niezapomnianych wrażeń i bezpiecznych powrotów ☺ 

Do zobaczenia we wrześniu !  
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Wieści z grupy II - „Kropelek” 
Kolejne miesiące pobytu w przedszkolu są już za nami. 

Zdążyliśmy bardzo dobrze poznać nasze koleżanki i kolegów, nawiązać pierwsze przyjaźnie i 

dobrze poznać nasze przedszkole. Ten rok jest dla nas bardzo pracowity. Ciągle pogłębiamy 

naszą wiedzę i doskonalimy różne umiejętności. Nasze Panie nazywają nas „Średniaki”, ale 

już po wakacjach będziemy „Starszakami”. My wiemy, że bycie w jednej ze starszych grup to 

nie jest łatwa sprawa, szczególnie, że trzeba dać dobry przykład naszym młodszym kolegom         

i koleżankom. 

 

Tymczasem wróćmy wspomnieniami do tego, co 

wydarzyło się w naszej grupie. 

 Początek roku rozpoczęliśmy przygotowaniami do 

ważnej uroczystości, chodzi o Dzień Babci i Dziadka. Mimo 

tremy przedstawienie udało się znakomicie. Miło było 

popatrzeć jak na twarzach Babć i Dziadków pojawia się 

uśmiech. Po przedstawieniu wręczyliśmy  prezenty, które 

sami wykonaliśmy.  

Każdy z nas wie, że luty to mroźna pora roku, lecz swoim 

urokiem zachwyca wszystkich, zarówno tych dużych jak i małych. W trakcie spacerów 

podziwialiśmy zimowe krajobrazy, pięknie ośnieżone gałęzie drzew i dachy domów pokryte 

białym puchem, aż dech zapiera        z podziwu. Często odwiedzaliśmy karmnik dla ptaków, 

który znajduje się w naszym ogrodzie, po to, aby nakarmić naszych skrzydlatych przyjaciół.  

Luty choć krótki miesiąc zachwycał nas różnymi atrakcjami. Spacerując korytarzem 

mogliście usłyszeć rytmy bajkowej muzyki, a to wszystko za sprawą naszego Balu 

Karnawałowego. Na parkiecie nie brakowało księżniczek, rycerzy, wróżek i innych 

bajkowych postaci, które z uśmiechem na twarzy poruszały małymi nóżkami. Karnawał 

szybko minął, ferie jeszcze szybciej i nim się obejrzeliśmy już był nowy miesiąc.  

W marcu z zaciekawieniem poszukiwaliśmy pierwszych zwiastunów wiosny.            

W naszym przedszkolnym ogródku główki wychyliły małe białe kwiatuszki, tak… to 

przebiśniegi , a chwilę po nich pojawiły się piękne fioletowe i żółte krokusy. Pierwsze 

promienie słońca wpadały do naszego okienka, a my z podziwem obserwowaliśmy jak wiosna 

zmienia nasze otoczenie. 21 marca uroczyście powitaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Dzień 

później razem ze „Słoneczkami” pojechaliśmy na wycieczkę do Teatru Małego Widza na 

spektakl pt. „Ogrodowy Zawrót Głowy”.  W drodze powrotnej postanowiliśmy wybrać się na 
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krótki spacer na Rynek Starego Miasta. Zrobiliśmy pamiątkową fotografię przy pomniku 

Syrenki Warszawskiej i odwiedziliśmy kamienicę, w której mieszkał „Bazyliszek”.  

W kwietniu pogoda ciągle płata nam figle, mimo tego z naszej buzi nigdy nie znikał 

uśmiech. W tym miesiącu mieliśmy okazję gościć naszych wspaniałych Rodziców, którzy 

malowali z nami pisanki i pomagali odgadywać Wielkanocne zagadki. W kwietniu 

poznaliśmy również, dlaczego warto dbać o naszą ziemię i jak ważne znaczenie ma 

segregacja śmieci.  

 W maju uczyliśmy się o zwierzętach, które mieszkają na łące, podziwialiśmy dźwięki 

natury i poznaliśmy wiele ciekawostek dotyczących życia owadów. W maju mieliśmy okazję 

uczestniczyć w warsztatach, dzięki którym dowiedzieliśmy się jak wygląda kosmos                 

i poznaliśmy nazwy planet. Widoki były niesamowite, szczególnie, że tajemniczy świat 

kosmiczny ukrył się w dużym namiocie, który był postawiony w naszej sali gimnastycznej.   

„Mamo, mamo, coś Ci dam, jedno serce, które mam…..”   

W maju czeka nas bardzo ważne Święto, oczywiście chodzi nam o Dzień Mamy. W naszych 

główkach rodzą się ciągle nowe pomysły, co podarować naszej ukochanej Mamie. 26 maja na 

terenie naszego przedszkola odbędzie się Piknik Rodzinny na który serdecznie zapraszamy 

wszystkich Rodziców.  

Czerwiec to wyjątkowy miesiąc, zachwyca nas swym pięknem i słoneczną pogodą.               

W przedszkolu 1 czerwca odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka. Planujemy także 

wycieczkę do stajni Celinów i oczywiście długo wyczekiwaną uroczystość z okazji 

Zakończenia Roku.  Tymczasem zabieramy się do ciężkiej pracy i z niecierpliwością czekamy 

na ciepłe słoneczne dni i utęsknione wakacje, które zbliżają się do nas wielkimi krokami. 
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NOWINY Z GRUPY III 

 Wszystkie serdecznie witają czytelników wiosenno-letniego 

wydania gazetki przedszkolnej. To już nasze ostatnie relacje z życia grupy przed 

nadchodzącymi, jakże oczekiwanymi wakacjami.  

 W ostatnich miesiącach sporo się działo w naszym życiu. W marcu         w naszym 

przedszkolu odbyły się warsztaty etnograficzne w trakcie posłuchaliśmy o polskiej tradycji 

„Topieniu Marzanny”. Dowiedzieliśmy się kiedy i dlaczego topimy marzannę oraz skąd wziął 

się ten zwyczaj? Pod kierunkiem Pani prowadzącej zajęcia wykonaliśmy kukły - Marzanny                 

i ozdabialiśmy je według własnego pomysłu. W kwietniu razem z naszymi rodzicami 

uczestniczyliśmy w spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych. Poznaliśmy zwyczaje 

świąteczne. Już wiemy czym różni się pisanka od kraszanki a także co to jest wydmuszka. 

Stworzyliśmy w rytm muzyki kolorowe grupowe pisanki wydzieranki i analizując treść 

wielkanocnej piosenki odgadliśmy hasło: Wielkanoc. Wiele radości sprawiło nam wykonanie 

wspólnie z rodzicami zająca za pomocą skarpety, ryżu i wstążki. Już nie możemy się 

doczekać kolejnego takiego spotkania. 

 Niektórzy z nas uczestniczyli w konkursach. W „Wiosennym orgiami”  wzięli udział 

Janek, Mateusz i Tymoteusz. A w „Eko - pisance” wystartowała Antonina. W rodzinnym 

konkursie konstrukcyjnym „Warszawa – moje miasto” wzięli udział Julia G., Hanna, 

Tymoteusz, Janek, Tadeusz oraz Emilia. Niektórzy z nas uczestniczyli także w 

przedszkolnym przeglądzie wokalno-recytatorskim pt. „Warszawa w wierszu i piosence”.  

 W naszej grupie odbyły się zajęcia pokazowe, otwarte prowadzone przez panią 

Małgosię oraz Pana Kamila. 

  

 W maju braliśmy udział w „Planetarium”. Mieliśmy możliwość wejść do dużego 

namiotu przypominającego piłkę i w ciemności zobaczyć film o układzie słonecznym. 

Wrażenia były niesamowite i na długo zostaną w naszej pamięci.  

 To wszystko już było a co przed nami? W maju nasza grupa idzie do Szkoły 

Podstawowej nr 350 w ZS nr 48. Przekroczymy mury szkolne i choć na chwilę poczujemy się 

uczniami. Mimo, że tylko kilkoro z nas odchodzi               z przedszkola to jednak wszyscy 

musimy przyzwyczajać się do myśli, że nasze rozstanie z przedszkolem niebawem nastąpi.  

 Pod koniec maja odbędzie się impreza „Piknik rodzinny” oraz warsztaty pszczelarskie.  
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 W czerwcu zaś będziemy uczestnikami imprezy przedszkolaka „Warszawiak na 

medal”.  

Ponadto będziemy mieli możliwość zobaczyć rodziców, którzy z okazji naszego 

święta „Dnia dziecka” wystąpią na scenie. Już nie możemy się doczekać przedstawienia.  

Wakacje zbliżają się dużymi krokami ale przed nami jeszcze ostatni wysiłek. Na 

zakończenie roku tak jak zawsze przygotowaliśmy występy              z recytacją oraz śpiewem. 

Oczywiście będzie również taniec bo nasza grupa jest uzdolniona. Będzie na co popatrzeć. 

Obiecujemy!  

Po tak długim i wyczerpującym roku szkolnym należy się nam wszystkim 

odpoczynek. Będziemy się relaksować we wsi Celinów na wycieczce całodniowej. Będziemy 

mieli możliwość posłuchać prelekcji na temat jeździectwa, sportu, rodzajów dyscyplin 

sportowych i bezpiecznego zachowania się w obecności koni. Chętne osoby będą mogły 

pojeździć konno oczywiście     w kasku i kamizelce. Czekają na nas zabawy oraz ognisko. 

Oby tylko pogoda dopisała! 

  

 

WIEŚCI Z GRUPY RYBEK 

 

 

Po Świętach Bożego Narodzenia przyszedł nowy rok 2017 a wraz z nim nowe 

wyzwania dla nas ☺ Już w nowym roku stajemy się prawdziwymi starsza starszakami 

bowiem kończymy 6 lat – jak to fajnie być  już takim dużym. Stajemy się starsi a tym samym 

więcej przyswajamy wiedzy, a bardzo lubimy poznawać nowe rzeczy, uczyć się literek            

i cyferek – idzie nam naprawdę bardzo dobrze.  Jak to nasze Panie mówią jesteśmy zdolni i to 

prawda bardzo lubimy śpiewać, tańczyć, wykonywać prace plastyczne po prostu cudne z nas 

dzieciaki.  

Ten nowy rok przywitaliśmy wybierając się na kulig zimowy. Pogoda wyjątkowo nam 

dopisała. Było to dla nas niesamowite przeżycie jechać saniami po lesie i podziwiać zimową 

przyrodę. Po zimowych harcach skrupulatnie przygotowaliśmy się do występu z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. Jak co roku zaskoczyliśmy swoim występem naszych Kochanych Dziadków, 

ponieważ włożyliśmy całe swoje serce w nasz artystyczny występ. Następnie szykowaliśmy 

stroje zapytacie po co? A mianowicie na bal karnawałowy. Była fajna zabawa wytańczyliśmy 

się, mogliśmy założyć swoje wymarzone stroje a wszystko to uwiecznił Pan fotograf.  

Zima w tym roku bardzo szybko się skończyła i wraz z marcem przyszła Pani Wiosna. 

Przywitała nas pięknym słoneczkiem ale niestety nie na długo bo jak to Wiosna była trochę 
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kapryśna- słonka trochę deszczu a czasem i śniegiem sypnęła. My jednak humorów pogody 

nie boimy się.  

Realizując projekt „Varsavianistyczna szkoła”  braliśmy udział w licznych konkursach 

o Warszawie. Niesamowitą przygodą był dla nas występ w 2 edycji Bemowskiego festiwalu 

artystycznego na wiślanym szlaku na którym reprezentowaliśmy nasze Przedszkole nr 417. 

Zaśpiewaliśmy i zatańczyliśmy piosenkę  „Polka Warszawska” zajmując pierwsze miejsce. 

Jesteśmy z siebie bardzo dumni ☺ Uczestniczyliśmy również w konkursie recytatorskim oraz 

konstrukcyjnym, które były związane z Warszawą.  

W tym roku szkolnym poznawaliśmy nasze miasto Warszawę – zabytki, pomniki, 

ciekawe miejsca. Dużo nauczyliśmy się w trakcie zajęć o Warszawie dlatego postanowiliśmy 

pochwalić się naszą wiedzą rodzicom. Z tego względu zaprosiliśmy rodziców na zajęcia 

otwarte podczas których mogli zobaczyć co wiemy o Warszawie. Zajęcia o Warszawie bardzo 

nam spodobały się a w szczególności opowieści o Łazienkach Królewskich i bardzo 

chcieliśmy tam pojechać. Stało się to możliwe dzięki naszym Paniom, które zorganizowały 

dla nas wycieczkę do Łazienek Królewskich. Było super ☺ 

 

Ten rok był wyjątkowy będziemy go miło wspominać. Dużo się działo aż nie da się 

tego wszystkiego opisać w pamięci pozostaną nam zajęcia z czekolady „Fabryka czekolady”, 

czy kosmiczne zajęcia w  Planetarium, oraz wiele wiele innych ciekawych wydarzeń.  

Teraz będziemy przygotowywać się do naszego ostatniego występu – zakończenia 

roku szkolnego. Czeka nas mnóstwo pracy ale my lubimy wyzwania i na pewno sobie 

świetnie poradzimy i zaskoczymy naszych bliskich. Niektórzy z nas opuszczą przedszkolne 

mury i rozpoczął przygodę w szkole. Smutno nam będzie rozstawać się ze sobą bo wiele 

razem w przedszkolu przeżyliśmy, jako grupa początkowo „Kropelek” potem „Rybek” bardzo 

zżyliśmy się ze sobą. Będziemy tęsknić ale wiemy że jesteśmy z każdym rokiem coraz starsi   

i taka kolej rzeczy że musimy iść do szkoły, ale na pewno nigdy nie zapomnimy                      

o przedszkolu i naszej przyjaźni.  
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 „CO SŁYCHAĆ U PINGWINKÓW?”   

…CZYLI  WIEŚCI Z GRUPY V 

 

        Wkrótce lato i tak bardzo oczekiwane przez nas zasłużone wakacje. 

Mijający rok był dla nas bardzo pracowity. Razem z naszymi paniami 

poznawaliśmy litery i cyfry. Niektórzy z nas doskonale radzą już sobie           

z czytaniem. Pozostali wkrótce dołączą do „klubu czytającego przedszkolaka”. Mamy na to 

przecież cały następny rok.  

        Naszą dziecięcą ciekawość zaspakajamy podczas zabaw badawczych, które pozwalają na 

odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata. Podczas realizacji programu „Mamo tato, wolę 

wodę” poznawaliśmy właściwości wody, a realizując program „Czyste powietrze wokół nas” 

prowadziliśmy obserwacje i doświadczenia pozwalające na poznanie właściwości powietrza. 

Jednak najbardziej pasjonował nas „Projekt – Jajko”. Nasza sala stała się prawdziwym 

laboratorium. Ważyliśmy, mierzyliśmy, zaglądaliśmy do środka jaja, sprawdzaliśmy, jaki 

wpływ na nie mają różne płyny i substancje. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy 

kontynuowali naszą badawczą działalność.  

 

       Realizując innowację pedagogiczną 

„Zakochaj się w Warszawie” poznawaliśmy 

legendy, historię, ciekawe miejsca naszego 

miasta, nie tylko z książek, ale również 

podczas licznych wycieczek, które odbyliśmy 

w tym roku. Zwiedzaliśmy Warszawską 

Starówkę, Lotnisko Fryderyka Chopina. 

Spacerowaliśmy po Parku Saskim, 

oglądaliśmy uroczystą zmianę warty przy 

Grobie Nieznanego Żołnierza. Świetnie 

bawiliśmy się na kuligu po Puszczy Kampinoskiej. Byliśmy dwukrotnie na warsztatach          

w Muzeum Etnograficznym, w  czasie których poznawaliśmy zabawy naszych dziadków, 

oraz wielkanocne tradycje. 

Nie mniej radości sprawiła nam wycieczka do piekarni „Lubaszka”. Obserwacja pracy 

zatrudnionych w niej ludzi, poznanie procesu powstawania pieczywa dostarczyło nam wiele 

wrażeń. Jednak największą atrakcją było samodzielne formułowanie rogalików, bułeczek, 

chałek.  

Dodatkowe atrakcje np. zabawy w „Fabryce czekolady”, czy kosmiczne zajęcia                      

w Planetarium sprawiły, ze mijający rok był niesamowity. A to jeszcze nie wszystko. Przed 

nami wyjazd do Łazienek Królewskich i całodniowa wycieczka do „Stajni Celinów” 



14 
 

        Zdobywaną w przedszkolu wiedzę i umiejętności prezentowaliśmy w 

licznych konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola gminy 

Bemowo.  

• „Mis – konkurs plastyczny – I miejsce 

• „Bajkowy świat pana Kleksa” – konkurs plastyczny – I miejsce 

• „Chce być zdrowy” – konkurs plastyczny - wyróżnienie 

• „Witajcie w naszej bajce” – konkurs logopedyczny – wyróżnienie  

• „Bemowski turniej gier planszowych” – I miejsce 

• „Z biegiem Wisły” – konkurs wiedzy – I miejsce 

• „Moja pierwsza książeczka” – konkurs czytelniczy 

Zdobyte nagrody świadczą, że „całkiem nieźle” radzimy sobie w wielu dziedzinach.  

 

      W mijającym roku szkolnym częstymi gośćmi w naszej grupie byli rodzice. Odbyło się aż 

14 „bajkowych spotkań”, podczas których poznaliśmy piękne baśnie i legendy, mieliśmy 

okazję do wspólnych z rodzicami zabaw.  

Wkrótce upragnione przez nas wakacje. Ale zanim na nie pojedziemy czeka nas uroczyste 

„Pożegnanie roku przedszkolnego” z udziałem Rodziców. To ostatnia impreza z wielu,, jakie 

odbyły się w naszej grupie w tym roku: „Pasowanie na starszaka”, „W Aniołkowie”, „Dla 

Babci i Dziadka”, „Spotkanie wielkanocne” 

  

Dla szóstki z nas będzie to ostatnia przedszkolna uroczystość. Od 

września usiądą w szkolnych ławkach. Mamy nadzieję, że zarówno 

dzieci, jak i rodzice wspominać będą ciepło i serdecznie lata 

spędzone w przedszkolu.  

Z całego serce życzymy im, by poza przedszkolna rzeczywistość 

przywitała ich  z otwartymi ramionami, oszczędziła trudnych wyborów i rezygnacji z tego, co 

w życiu ważne...By pozwoliła iść tam, gdzie spotykają się miłość, mądrość, wiedza i ludzkie 

pasje... 

 

POWODZENIA !!! 
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Książki i gry na wakacje…. 

ale inne niż zwykle 
Zbliża się czas wakacji, a to oznacza więcej czasu na przyjemności. Poza 

wycieczkami, odkrywaniem nowych terenów i poznawaniem nowych kolegów i koleżanek 

chciałabym abyście poznali również ciekawe pozycje książkowe oraz gry w których każdy 

wygrywa. 

Są książki dla dzieci, które obejrzymy, przeczytamy i odstawimy na półkę. A potem leżą 

tam miesiącami i znikają zapomniane. Z drugiej strony są też takie, do których dzieci 

wracają i wracają. Bo są inne niż wszystkie! Wyjątkowe. I takie są właśnie książki, 

które stworzył Herve Tullet. Tutaj opiszę tylko dwa tytuły (bestsellery).  

„Naciśnij mnie” to książka niby niepozorna – ot, kilka kropek na stronie. A za chwilę 

razem z dzieckiem już je dotykasz i dmuchasz na te strony i potrząsasz całą książką. Jest 

interaktywna, absorbująca i gwarantuje świetną zabawę. 

       

„Turlututu. A kuku, to ja!” Tutaj sympatyczny bohater o imieniu Turlututu zabiera nas    

w podróż statkiem kosmicznym, każe nam wciskać guziki, śpiewać piosenki, wciąga nas        

w swój kolorowy, zwariowany świat.  
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Ku radości naszych dzieci (i naszej ☺ ) Herve Tullet wydał bardzo dużo ciekawych 

książek. Poza tym, że te już wymienione doczekały się swoich kontynuacji, to jeszcze 

autor stworzył na przykład: książkę która świeci w ciemności („The game in the dark” ), 

czarną książkę do robienia cieni („The game of Shadows”) oraz książki z różnymi 

dziurami („The eyes game”, „The game of Finger Worms”, „Książka z dziurą”). 

Inną serię książek które chce przedstawić to tzw. książki bez tekstów. Są to najczęściej duże 

panoramiczne obrazy na których wiele się dzieje przez co można wiele opowiedzieć.            

W Polsce mistrzami takich rozkładówek są  Aleksandra i Daniel Mizielińscy. Opiszę ich 

pierwszą bestselerową książkę „Miasteczko Mamoko”  - tutaj  uważne dziecięce oko 

odnajdzie kilkanaście równolegle poprowadzonych historii, opowiedzianych wyłącznie za 

pomocą rysunków. Pełne najrozmaitszych szczegółów ilustracje można oglądać godzinami, 

śledząc przygody poszczególnych bohaterów, oglądając zakamarki miasteczka i wyszukując 

ukryte przedmioty.  Każda rozkładówka to bajecznie narysowana panorama fragmentu 

tytułowego miasteczka. „Miasteczko Mamoko” to prawdziwa obrazkowa uczta znakomicie 

rozwijająca dziecięcą spostrzegawczość.  

 

Jeśli nasze dziecko lubi motoryzację to polecam tytuł „Automoto” Stefana Seidela. Tutaj 

tekst pojawia się tylko na tylnej okładce, gdzie wypisani są bohaterowie ze swoimi 

maszynami, oraz jest krótka informacja o czym jest Automoto. Wszystkie auta są częścią 

kilku rozkładówek z historiami. Ilustracje są bardzo ładne, dzieje się dużo, naprawdę jest co 

oglądać i opowiadać. Oprócz samochodów można zobaczyć jak wygląda tor wyścigowy, 

camping czy wieś.  

 

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/autorzy/pers-aleksandra_i_daniel_mizielinscy.html
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W tej samej konwencji narysowana jest kolejna książka „Noc na ulicy Czereśniowej” 

Rotrauta Susanne Bernera. W rozkładówce bohaterów jest naprawdę wielu i wiele jest 

historii do opowiedzenia. Jedyne co różni tę książkę od „Miasteczka Mamoko” to zupełnie 

inna kreska ilustratora. Sami zdecydujcie czyje rysunki bardziej przypadną Wam do gustu. 

 

Trochę inaczej ma się książka Beatrice Rodriguez „Złodziej kury. Historia bez słów” gdyż 

jest tu zilustrowana tylko jedna historia. Wszystko zaczyna się pewnego, leniwego 

poranka, gdy przyjaciele, niedźwiedź i zając siadają do śniadania, ich kumpel kogut pieje 

sobie na dachu, a tu nagle jedna z kur zostaje porwana przez lisa. Niedźwiedź, zając i kogut 

ruszają w pościg. Lis ucieka przez las, biegnie aż do nocy, podczas której postanawia zrobić 

postój. Pościg też ustaje, ale rano biegną dalej przez góry i morza. 

UWAGA SPOJLER! Pomysł z tym, że lis porywa kurę z miłości, i że się w sobie                   

z wzajemnością zakochują (co dobija koguta) jest niezwykły. Opowieść jest śmieszna              

i ujmująca. Zapewniam też, że nie nudzi się po jednym opowiedzeniu bo każdy z nas opowie 

ją w inny sposób. Rysunki w książce są bardzo ładne. Znowu polecam. 

 

 

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/autorzy/pers-rotraut_susanne_berner.html
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Gdy się już naczytaliśmy zapraszam do wspólnej gry. Wyobraźcie sobie, że jest 

sobotnie popołudnie, dzieci się nudzą, za oknem pada deszcz, wyciągacie więc grę i gracie, 

ale niestety dalsze wydarzenia nie toczą się jak w reklamie – zaczynają się kłótnie, 

oszukiwanie przy rzutach kostką (bo za mało oczek się wyrzuciło), a w ostateczności nerwy     

i złości naszej pociechy gdy przegrywa (czasami nawet nie chce kończyć gry gdy widzi 

zagrożenie przegranej). Czy podkładaliście się kiedyś w grze z dzieckiem aby tylko uniknąć 

takiego scenariusza? Jest rozwiązanie – tzw. gry kooperacyjne. Cudowny wynalazek. Tutaj 

polecę jedną grę - „Kotek psotek”. Grupą docelową gry jest rodzina, a idea jest jedna: 

grajmy razem, a nie przeciw sobie. Pięknie wydana gra z trójwymiarowymi elementami, 

ślicznymi grafikami i drewnianymi pionkami w kształcie 4 zwierzątek (kotek, ptaszek, 

myszka, wiewiórka). Celem gry jest doprowadzenie jak największej liczby zwierzątek do 

kryjówek na lub pod drzewem. Zwierzątka uciekają przed kotem który na nie poluje.            

W trakcie rozgrywki gracze rzucają 2 kostkami. Czarne kropki wskazują na ruch kota o 1 lub 

2 pola, zielone na ruch wybranego zwierzątka/zwierzątek. Pionki nie są przypisane do graczy, 

każdy porusza się kim chce. Kotek jest bardzo szybki, dlatego gracze będą musieli go 

przechytrzyć, wykorzystując skróty na planszy oraz kocie przysmaki. W grze nie występuje 

rywalizacja między graczami, ponieważ wszyscy mają wspólny cel. Rodzice będą mieli frajdę 

z pomagania swoim podopiecznym, a dzieci nauczą się logicznego myślenia, współpracy          

i radzenia sobie z emocjami. „Kotek Psotek” ma proste zasady, efektowne elementy                 

i niebanalną rozgrywkę, która spodoba się zarówno dzieciom jak i rodzicom.  

 

 

 

Życzę miłego czytania i grania! 
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WAKACJE W WARSZAWIE 

 
Zastanawiacie się zapewne czy w Warszawie dzieci mogą spędzić w sposób ciekawy 

wakacje ? - oczywiście że tak. W Warszawie jest wiele interesujących miejsc, które 

zainteresują każde dziecko i małe i duże. A żeby was o tym przekonać przedstawiam 

propozycje spędzania wakacji w Warszawie.  

Mieszkańcy Warszawy, ale również wielu turystów zna z pewnością 

doskonale największe rodzinne centrum nauki czyli Centrum Nauki Kopernik. To 

miejsce niezwykłe. Zarówno dzieci, młodzież i dorośli znajdą tu miejsca dla siebie. Jakość      

i wielkość ekspozycji robią wrażenie. W ramach Centrum działa również Planetarium Niebo 

Kopernika, w którym specjalny projektor gwiazdowy jest w stanie wyświetlać nawet 20 

milionów gwiazd. W repertuarze Planetarium nie brakuje pokazów i filmów nawet dla 

najmłodszych dzieci (od 3 lat). To miejsce, w którym możecie wybrać się w fascynującą 

podróż „do gwiazd”. 

 

Wyjątkowym miejscem na mapie rodzinnych atrakcji Warszawy jest Muzeum dla 

Dzieci im. Janusza Korczaka działające w ramach Muzeum Etnograficznego. Dziedzictwo       

i kultura podawane są tutaj w formie zabawy i wciągających warsztatów. To tam Twoje 

dziecko rozwinie zdolności plastyczne, muzyczne czy też po prostu weźmie udział                 

w rozwijających grach i zabawach. 

 

http://www.dzieckowpodrozy.pl/rodzinne-centrum-atrakcji-warszawa-kopernik-atrakcje-dla-dzieci/
http://www.dzieckowpodrozy.pl/planetarium-warszawa-repertuar-dla-dzieci-opinie-ceny-niebo-kopernika/
http://www.dzieckowpodrozy.pl/planetarium-warszawa-repertuar-dla-dzieci-opinie-ceny-niebo-kopernika/
http://www.dzieckowpodrozy.pl/ciekawe-muzeum-dla-dzieci-warszawa-atrakcje-opinie/
http://www.dzieckowpodrozy.pl/ciekawe-muzeum-dla-dzieci-warszawa-atrakcje-opinie/
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Równie interesującą propozycją kulturalnego rozwoju dziecka jest oferta Teatru 

Małego Widza. Tutaj dzieci czują się jak w domu – swobodna atmosfera i spektakle,            

w których dzieci aktywnie uczestniczą. Wybrane spektakle przygotowane są w taki sposób, 

aby mogły w nich uczestniczyć dzieci już od pierwszego roku życia. 

 

Kultową atrakcją Warszawy jest ZOO. To tu spotkacie ponad 500 gatunków 

zwierząt, przy okazji wyrywając się od zgiełku miasta. Rekiny, hipopotamy, słonie, żyrafy, 

nosorożce czy jaguary – które z dzieci nie chciałoby zobaczyć ich wszystkich na żywo?        

W ogrodzie zoologicznym na najmłodszych czekają również 3 place zabaw oraz mini-zoo, 

gdzie mogą pogłaskać czy nakarmić kozy, osiłki, kucyki i króliki. 

Może się podobać lub nie, jednak to miejsce, które trzeba odwiedzić. Mamy na 

myśli Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Jego tarasy widokowe to obowiązkowy punkt 

turystycznej wizyty. We wnętrzach Pałacu znajdziecie jednak znacznie więcej atrakcji. Wśród 

nich są np. Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii, gdzie wystawiane są prawdziwe 

szkielety dinozaurów czy Muzeum Techniki i Przemysłu NOT prezentujące perełki polskiej 

myśli technicznej: motocykle, radioodbiorniki, mechanizmy grające i wiele innych. 

Ciekawym miejscem jest również Park Miniatur Województwa 

Mazowieckiego znajdujący się przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Odnajdziecie tam ponad 

50 pięknie odtworzonych budowli w skali 1:25. Na miejscu jest też kącik zabaw oraz coraz 

popularniejsza forma zabawy czyli escape-room. 

 

Dla miłośników pociągów i nie tylko polecam wizytę w Stacji Muzeum, czyli 

muzeum kolejnictwa. Jest skansen z pociągami, są makiety i modele pociągów. Warto śledzić 

aktualności, bo co jakiś czas otwierane są dodatkowe wagony do zwiedzania co na pewno 

zwiększa atrakcyjność wycieczki :) 

http://www.dzieckowpodrozy.pl/teatr-dla-dzieci-warszawa-malego-widza-spektakle/
http://www.dzieckowpodrozy.pl/teatr-dla-dzieci-warszawa-malego-widza-spektakle/
http://www.dzieckowpodrozy.pl/zoo-warszawa-atrakcje-dla-dzieci/
http://www.dzieckowpodrozy.pl/taras-widokowy-palac-kultury-i-nauki-warszawa-atrakcje-muzuem/
http://www.dzieckowpodrozy.pl/park-miniatur-warszawa-mazowsze-atrakcje-dla-dzieci/
http://www.dzieckowpodrozy.pl/park-miniatur-warszawa-mazowsze-atrakcje-dla-dzieci/


21 
 

Jeśli planujecie wakacje w mieście to powinniście kilka z tych wymienionych miejsc 

na pewno odwiedzić. Latem staramy się spędzać czas na świeżym powietrzu -  oto fajne 

miejsca, które możesz odwiedzić z dziećmi. 

1. Fort Bema 
Jest gdzie pochodzić z wózkiem, ale są też dwa place zabaw: dla maluchów ogrodzony i dla 

większych dzieci z różnorodnymi zjeżdżalniami, torem przeszkód i linami do wspinania. Pod 

stopami piasek.  

2. Park Żeromskiego przy placu Wilsona 
Jeden z najfajniejszych placów zabaw w Warszawie. Z jednej strony są zabawki dla 

maluchów (nawet tych mini) i zabawka obok zabawki robią się te trudniejsze. Całość 

wyłożona miękkim tartanem. Są zjeżdżalnie, karuzela, a dla starszych liny do wspinania          

i większe zjeżdżalnie.  

3. Park dinozaurów Ursynów 
Drewniany Park Jurajski na Warszawskim Ursynowie :) Zjeżdżalnie wykonany z drewna       

w kształcie różnych dinozaurów robią na dzieciakach ogromne wrażenie. Można też szukać 

dinozaurów w piaskownicy!  

 

4. Park linowy Bielany 
Jest nawet trasa w siatkach dla 3 latków, a potem dla juniorów i kolejne trudniejsze dla 

starszych dzieci i dorosłych. Zatem możecie wybrać się z przedszkolakiem, starszakiem           

i samymi ze sobą :) Wszystkie informacje u nich na stronie: park-linowy-bielany.pl/ 

 

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI           

W NASZYM MIEŚCIE- WARSZAWIE  

 

 

 

 

 

 

 

http://park-linowy-bielany.pl/
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KOCHANE DZIECI, 
SZANOWNI RODZICE! 

Dziękujemy za  wspólnie spędzony rok szkolny. Czas pełen 

wyzwań, wrażeń oraz sukcesów. 

Razem, bezpieczni i zdrowi doczekaliśmy upragnionych wakacji. 

Zasłużonego wypoczynku po wielu miesiącach mozolnej pracy. 

Życzymy Wam by ten czas był naprawdę wspaniały, ciepły i radosny. 

Niech dobry humor Was nie opuszcza. 

Spędzajcie jak najwięcej czasu razem, rodzinnie i czerpcie 

radość ze wspólnej zabawy. Poznawajcie ciekawych ludzi, nowe 

rejony tego pięknego świata i powróćcie we wrześniu wypoczęci,          

z głowami pełnymi niesamowitych wspomnień. 

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na nadchodzące wakacje      

i pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. 

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym! 

 

 

 

 

ŻYCZĄ DYREKTOR ORAZ PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

               Życzenia wakacyjne 
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POKOLORUJ OBRAZEK 
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POKOLORUJ OBRAZEK 
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