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Z okazji zbliżającego się zakończenia roku 

szkolnego wszystkim rodzicom składamy 

najserdeczniejsze życzenia oraz  podziękowania 

za całoroczną współpracę i życzymy, by okres 

wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.  

 

Dzieciom życzymy bezpiecznych i słonecznych 

wakacji, interesujących podróży, 

niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień 

oraz szczęśliwego powrotu do naszego 

przedszkola. 
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KALENDARZ IMPREZ   

 

CZRWIEC: 

01.06.2022 – DZIEŃ DZIECKA - impreza przedszkolna 

03.06.2022 – Koncert 

21.06.2022 – Pierwszy Dzień Lata 

21.06.2022 – Uroczyste zakończenie roku Starszaków gr. VI 

21.06.2022 – Uroczyste zakończenie roku Straszaków gr. V 

23.06.2022 – Warsztaty LABOLO nt. Jak z robaka zrobić ślimaka?           

gr. III, IV, V, VI 

06.2022 – Wyjścia do Straży Pożarnej 
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PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA 

 

 

Grupa I Słoneczka  
 

 Wiosna rozgościła się już na dobre. Jest za oknem, w ogrodzie, na placu 

zabaw, w parku na drzewie, na rabatkach wokół przedszkola, piszczy w trawie  

i śpiewa w gniazdku drozda. Zielono nam  Ach jak pięknie. Dużo 

spacerujemy, uwielbiamy zabawy w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw Korzystamy ze 

słońca i świeżego powietrza.  

Tacy wybiegani łatwiej się skupiamy na zajęciach. A w przedszkolu 

dużo się dzieje. W naszych doniczkach 

zakwitły nie tylko kwiatki ale urósł także bujny 

koperek  Mniam – pycha, posypaliśmy sobie 

nim ziemniaczki na obiedzie. Adek był mega 

dumny z nas i przytulasy rozdawał cały dzień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosenna pogoda i rozśpiewana łąka w naszym przedszkolnym ogródku stała się także inspiracją 

do przedstawienia z okazji Dnia Mamy w naszej grupie.  

Daliśmy prawdziwy koncert  Było cudownie, a najwspanialsze było to że w końcu Nasze 

Wspaniałe Kochane Mamy mogły przyjść na to przedstawienie do naszego przedszkola. 

Widzieliśmy że są z nas dumne- bo  występ udał się wyśmienicie.  

 

 

W prezencie wszystkie Mamy 

dostały od nas także piękne 

broszki wykonane prze nasze 

małe sprytne raczki na 

warsztatach z ceramiki   
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O naszych Najdroższych Tatusiach także nie 

zapomnieliśmy i przygotowaliśmy dla nich breloczki do kluczy -  

biedronkowe i pszczółkowe.  

Fantastycznie bawiliśmy się też w Nasze święto. Dzień Dziecka - 

to w przedszkolu jest dzień wyjątkowy. Było dużo śmiechu, 

radości, zabaw i konkursów – czyli tego co dzieci lubią 

najbardziej. Każdy z nas dostał tego dnia także prezent – 

niespodziankę. Były kolorowe balony i pyszności na obiad i podwieczorek. Mniam.. szkoda że 

dzień dziecka jest tylko raz w roku.  

Przed nami jeszcze jedna uroczystość Pasowanie na Przedszkolaka- part two  Ponieważ 

na początku naszej wspólnej przygody udało nam się tylko zorganizować część artystyczną tego 

ważnego przedsięwzięcia, z końcem roku nadszedł czas by podsumować nasze małe osiągnięcia. 

Jest więc co świętować  Rośniemy jak na drożdżach, poznajemy otaczający nas świat z 

zaciekawieniem i pasją, odkrywamy świat muzyki i tańca, umiemy już liczyć – nie tylko na siebie 

 i co najważniejsze mamy w naszym przedszkolu mnóstwo przyjaciół, z którymi każdy nowy 

dzień to przygoda. Chcemy pokazać rodzicom i Pani dyrektor co potrafimy nowego i 

opowiedzieć o tym że lubimy bardzo to nasze przedszkole ;) I choć jeszcze jesteśmy w grupie 

maluszków to już prawdziwe z nas ZUCHY !  

Wkrótce wakacje- może wybierzemy się w jakąś fantastyczną podróż by w nowym roku 

przedszkolnym opowiedzieć wszystkim co niezwykłego nam się przytrafiło.  

 

Wszystkim życzymy udanego wypoczynku, relaksu i słońca 

byśmy mogli naładować baterie na nowy rok   
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WIEŚCI Z GRUPY II „KROPELKI”  

 

Wiosna, wiosna w pełni zawitała w przedszkolu, a wraz z nią coraz cieplejsze dni.             W 

maju na dworze zrobiło się znaczniej lepiej i w pełni zaczęliśmy korzystać z ogródka 

przedszkolnego. Bardzo cieszymy się, że możemy wspólnie bawić się na dworze. Bardzo lubimy 

biegać, zjeżdżać na zjeżdżalni oraz bawić się w piaskownicy. Szybko nam mija czas spędzony 

razem w ogrodzie przedszkolnym. Miesiąc maj był dla nas bardzo wyjątkowy, ponieważ 

przygotowywaliśmy się do pierwszego występu przed publicznością. Był to wyjątkowy dzień 

bowiem Dzień Naszych Kochanych Mam. Zaprosiliśmy Nasze Mamusie do przedszkola- po raz 

pierwszy mogły zobaczyć nasz występ na żywo. Występ bardzo wszystkim się spodobał to było 

niesamowite wydarzenie, które będziemy pamiętali bardzo długo.  

W maju również udaliśmy się pierwszy raz na wycieczkę do 

straży pożarnej. Strażacy pokazali nam specyfikę swojej pracy, 

demonstrowali sprzęt i ubranie strażaka. Mogliśmy wejść do wozu 

strażackiego i popryskać wodą z węża strażackiego. Byliśmy 

również świadkami prawdziwego alarmu i wezwania na akcję. 

Podglądaliśmy wtedy strażaków podczas przygotowań do wyjazdu 

na akcję ratowniczą. To była niezwykła przygoda,            a zarazem 

prawdziwa lekcja - wiemy już , że strażak musi być silnym, 

odważnym i dzielnym człowiekiem.  

W przedszkolu ciągle coś dzieje się czas spędzony                              z 

rówieśnikami mija nam bardzo szybko. 1 czerwca obchodziliśmy 

dzień dziecka wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące bajek 

oraz braliśmy udział w zabawach związanych z tymi bajkami. Uwiecznieniem tego dnia było 

otrzymanie medalu, przepyszne lody oraz niespodzianka jaką zabraliśmy do domu. Kolejnym 

ważnym wydarzeniem był Dzień Taty 

przygotowaliśmy wspaniałe prezenty oraz 

nauczyliśmy się wiersza i piosenki dla Taty. 

Fajnym wydarzeniem było również powitanie lata 

uczestniczyliśmy w licznych zabawach 

ruchowych na dworze to był wspaniały słoneczny 

dzień. Już niedługo czas pożegnać przedszkole 

bowiem rozpoczynają się wakacje będziemy 

bardzo tęsknic za sobą, ponieważ przez ten rok bardzo zżyliśmy się                      i nawiązaliśmy 

liczne przyjaźnie. Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji „KROPELKI” 
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WIEŚCI Z GRUPY DELFINKI  
 „Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty…” Nasza ulubiona pora 

roku, choć za oknem płata nam czasem psikusa, w pełni zawitała 

w nasze Delfinkowe serduszka. Ostatnie miesiące w przedszkolu, 

były dla nasz  niezwykle interesujące. Liczne koncerty, teatrzyki i 

warsztaty fantastycznie umilały nam czas, rozwijały nasze 

zainteresowania muzyczne, zachęcały do podejmowania samodzielnych doświadczeń, 

uczyły kreatywności i wrażliwości na piękno naszego świata.  

Pod koniec kwietnia wyruszyliśmy w 

kolejną podróż, aby rozwijać swoje  teatralne 

zainteresowania. Wspólnie z grupą Rybek 

pojechaliśmy do Teatru Lalka na spektakl 

pt.: „Krawiec Niteczka”. W dobry nastrój 

wprawiły nas pełne humoru wierszowane teksty 

oraz wesołe piosenki śpiewane 

przez artystów. Przedstawienie 

bardzo nam się podobało, a podróż autokarem 

była także niesamowitym przeżyciem.:)  

 

 W maju zaprosiliśmy nasze kochane Mamy na 

uroczystość z okazji ich święta. Mieliśmy możliwość 

wspólnie bawić się, śmiać, miło spędzać czas. Mamy 

mogły także rozpoznać siebie na zrobionych przez nas 

portretach, choć musimy przyznać, że miały z tym trochę 

problemów. Dopełnieniem spotkania był nasz występ, z 

różą i samodzielnie przygotowanym prezentem, 

prezentowaliśmy wiersze i piosenki specjalnie dla Nich 

przygotowane. Wzruszenie ogarnęło naszych gości i 

łezka zakręciła się w oko nie jednej Mamie.   

W tym roku Dzień Dziecka z powodu deszczu, odbył się 

w przedszkolnych salach, w których czekały na nas „bajkowe 

stacje”, a przy nich zadania do wykonania. Rozpoznawaliśmy 

tytuł bajki na podstawie jej fragmentu, układaliśmy bajkowe 

puzzle, bawiliśmy się przy bajkowych piosenkach. Było bardzo 

wesoło i ciekawie. Tradycyjnie tego dnia, czekały na nas pyszne 

lody i upominki. Już nie możemy doczekać się kolejnej zabawy za 

rok.  

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Podróż do Krainy Wartości – 

kształtowanie postaw moralnych w oparciu o literaturę” poznaliśmy „Krainę Szczęścia i 

Radości, Miłości oraz Odwagi”.  W krainie Szczęści i Radości poszukiwaliśmy szczęścia i 

uczyliśmy się dostrzegać je w codziennych sytuacjach, przeżywaliśmy i uczyliśmy się wrażać 

emocje przyjemne i nieprzyjemne. Zrozumieliśmy także, że każde uczucie i każda emocja jest 

nam potrzeba w życiu i nie ma złych emocji.  W krainie Miłości  uczyliśmy się poprawnie 

nazywać członków naszej rodziny, ale także  w jaki sposób możemy wzmacniać więzy 

https://przedszkole417.waw.pl/wp-content/uploads/2022/05/IMG20220427103353.jpg
https://przedszkole417.waw.pl/wp-content/uploads/2022/05/IMG20220427103353.jpg
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rodzinne oraz poznaliśmy rolę rodziców w życiu nas, dzieci. 

Wdrażaliśmy się jak okazywać miłość, radość i szacunek 

naszym rodzicom oraz jak możemy pomagać im w codziennych 

sytuacjach.  Zrozumieliśmy, że Rodzina jest niezwykle ważna 

dla naszego życia i wychowania. W krainie Odwagi uczyliśmy 

się pokonywać swoje strach i słabości, jak radzić sobie w 

trudnych sytuacjach. Zrozumieliśmy także, cytując słowa 

piosenki „Tchórz tylko kłamie, zawsze, bo się boi…”, że 

mówienie prawdy to jedno z aspektów odwagi. Odgrywając 

role w zabawach parateatralnych nabywaliśmy odwagi i 

pewności siebie.  

W ramach realizowanego w grupie całorocznego projektu „Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury” zrealizowaliśmy wszystkie moduły. W 

ostatnich miesiącach  poznaliśmy „Misiowego bajarza” i 

uczestniczyliśmy w „Misiowych zajęciach pod chmurką”. 

Rozwijaliśmy umiejętności swobodnego wypowiadania się na 

temat tekstu literackiego, ilustracji i własnych doświadczeń 

oraz rozwijaliśmy pozytywną postawę  wobec 

życia.  Zorganizowaliśmy zawody sportowe w oparciu o 

postacie z bajki i atrybuty postaci bajkowych. 

Rozwijaliśmy naszą kondycję fizyczną tworząc tor przeszkód w 

oparciu o wskazówki zawarte w tekście literackim. Teraz  już 

tylko czekamy na otrzymanie  od Małego Misia Certyfikatu 

Wzorowej Placówki.  

Koniec roku szkolnego jest dla nas niezwykle pracowity, ponieważ dla naszych 

wspaniałych Rodziców szykujemy przedstawienie teatralne pt. „Przygody niegrzecznej 

żabki”. Przebrani w stroje zaprezentujemy nasze aktorskie i wokalne umiejętności. Mamy 

nadzieję, że będzie się podobało.  

Po bardzo pracowitym roku, należy nam się wszystkim odpoczynek, dlatego z 

niecierpliwością czekamy na upragnione wakacje, które spędzimy nad morzem, jeziorem lub 

na wsi. A we wrześniu będziemy już starszakami z grupy Rybek. Do zobaczenia za kilka 

miesięcy.  
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WIEŚCI Z GR. IV „RYBKI” 
Za nami już wiele miesięcy wspólnej nauki i zabawy. Posłuchajcie więc, co ciekawego w 

ostatnim czasie się u nas wydarzyło. 

Dnia 27 kwietnia udaliśmy się na wycieczkę do Teatru 

Lalka na spektakl pt.: „Krawiec Niteczka”. W dobry nastrój 

wprawiły nas pełne humoru wierszowane teksty oraz wesołe 

piosenki śpiewane przez artystów. Po spektaklu udaliśmy się na 

spacer wokół Pałacu Kultury  

i Nauki. 

19 maja uczestniczyliśmy w warsztatach badawczych 

LABOLO. Profesor Labolek zaprosił nas na spotkanie  

pt. "Na wodzie i pod wodą". W czasie eksperymentów sprawdziliśmy, które przedmioty toną, a 

które unoszą się na wodzie.  

W ostatnich miesiącach uczestniczyliśmy również w dwóch warsztatach 

podróżniczych: 

1. „Chińskie wynalazki” 

W starożytnych Chinach wynaleziono rzeczy, 

o których Europejczycy dowiedzieli się setki lat później. My 

odkryliśmy tę prawdę i poznaliśmy najsłynniejsze chińskie 

wynalazki. 

2.  „Śladami Aborygenów” 

Podczas twórczych działań warsztatowych poznaliśmy 

Aborygenów, ich tradycje i sztukę. Mogliśmy dotknąć licznych 

oryginalnych rekwizytów, wysłuchaliśmy jakie dźwięki wydaje 

didgeridoo i samodzielnie wykonaliśmy obrazek wykorzystując 

aborygeńskie techniki i symbole. 

Miesiąc maj zawsze kojarzy nam 

się ze szczególnym świętem: 

Dniem Mamy. 25 maja, po długiej przerwie gościliśmy w 

naszej sali nasze Kochane Mamy. Z tej okazji przygotowaliśmy 

krótkie przedstawienie, podczas którego złożyliśmy 

najserdeczniejsze życzenia. Po przedstawieniu 

zaprosiliśmy Mamy do wspólnego malowania figurek 

gipsowych, które następnego dnia pięknie zapakowaliśmy i 

wręczyliśmy jako prezent. 

30 maja mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Niepokonany Olbrzym”. Spektakl 

nawiązywał do biblijnej historii o Dawidzie i Goliacie. Przedstawienie pomogło zrozumieć nam, 

że duże mięśnie nie świadczą o sile człowieka, lecz spryt i odwaga. 

W maju również, bardzo licznie wzięliśmy udział w akcji - „POSADŹ SWÓJ 

KWIATEK”, za co bardzo serdecznie dziękujemy naszym rodzicom, bo to właśnie dzięki ich 

pomocy mogliśmy wzbogacić nasze rabatki i skrzynki balkonowe w nowe kwiaty, które są 

ozdobą naszego ogrodu. 
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1 czerwca, jak co roku, celebrowaliśmy swoje święto - DZIEŃ 

DZIECKA. W tym roku, dzień ten wyjątkowo spędziliśmy w naszym 

przedszkolu z uwagi na złe warunki pogodowe. Ale deszczowa pogoda nie 

pokrzyżowała nam planów. Wzięliśmy udział w wielu ciekawych 

konkurencjach, zadaniach i łamigłówkach, które były przygotowane w 

naszych salach. Wszystko pod hasłem  

„W świecie bajek”. Nie obyło się również bez prezentów niespodzianek oraz słodkiego zimnego 

poczęstunku  

3 czerwca uczestniczyliśmy w koncercie muzycznym, podczas którego zapoznaliśmy się z 

instrumentem o ciekawej nazwie - Sakshorn tenorowy. Nasi goście podpowiedzieli nam, jak 

inaczej możemy nazywać ten instrument - świńskie ucho. Teraz na pewno zapamiętamy. 

W ostatnich dniach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu międzyprzedszkolnego, 

organizowanego przez Panie z naszego przedszkola pt.: „Książka moim przyjacielem”.  

W konkursie wzięło udział ośmioro z nas. Każdy z nas otrzymał dyplom oraz nagrodę  

w postaci książki, za zajęcia II miejsca w konkursie: Borys W. i Marcelina a także wyróżnienie 

otrzymali: Weronika, Borys M., Ignacy, Tymek, Szymon M., Krzyś. 

14 czerwca zamierzamy udać się na wycieczkę do sąsiadującej obok nas Straży Pożarnej. 

Mamy nadzieję dowiedzieć się nieco na temat sprzętu i stroju strażaka oraz przygotowań do akcji 

ratunkowej.  

Hmm, a  może uda nam się wejść do wozu strażackiego…o wszystkim opowiemy Wam już  

w domu. 

W czerwcu jest jeszcze jedno ważne święto - Dzień Taty. W naszych główkach rodzą się 

ciągle nowe pomysły, co podarować naszym kochanym Tatusiom. O nich też nie możemy 

zapomnieć  

 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami… 

…dlatego życzymy Wszystkim dużo słońca, udanego wypoczynku oraz bezpiecznego 

powrotu we wrześniu  
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„PINGWINKI” – WIEŚCI Z GRUPY 

      To ostatnie doniesienia z naszych przedszkolnych działań. 

Obszerne, bo dużo się u nas dzieje.  

     Tuż po Świętach Wielkanocnych w „Dniu Ziemi” po raz 

piąty i niestety ostatni wybraliśmy się z wizytą do 

biblioteki , na Osiedlu Przyjaźń. Zawsze czekała  tu na nas 

bajka, ciekawe działania plastyczne i mnóstwo książek do oglądania. I 

oczywiście cudowna, ciepła pani Hania, która tym razem zapoznała nas z bajką „Baśka 

ratuje las”.  

Kontynuowaliśmy również nasze podróże z mazowiecką Pyzą. 

Kolejnym ich etapem był kontynent azjatycki.  Jego 

poznawanie zaczęliśmy w Nepalu i Himalajach, najwyższych 

górach świata. Stąd blisko do Chin. Odwiedziliśmy „Zakazane 

Miasto” w cesarskim Pekinie, podziwialiśmy piękne zabytki, 

spotkaliśmy chińskiego smoka. Słuchaliśmy „chińskich legend 

o ryżu”, bawiliśmy się nim i degustowaliśmy. W trakcie warsztatów podróżniczych 

„Chińskie wynalazki” dowiedzieliśmy się, że to właśnie Chińczycy wynaleźli liczydła, 

taczki, zapałki, latawiec, papier toaletowy i wiele innych rzeczy. Dowiedzieliśmy się, 

jak posługiwać się kompasem i jak wyglądało pierwsze domino. Ale największą atrakcją 

były chińskie stroje, które mogliśmy przymierzyć. 

        Kolejnymi azjatyckimi krajami, które „odwiedziliśmy” była Mongolia i Indie. W 

Mongolii zajrzeliśmy do wnętrza jurty, słuchaliśmy mongolskiej muzyki, braliśmy 

udział w zapasach i polowaniu na stepie. Najbardziej jednak podobała nam się opowieść 

o Czingis Chanie, legendarnym twórcy mongolskiego imperium.     

        W Indiach podziwialiśmy barwne stroje, jeździliśmy tuk tukami omijając „święte 

krowy”, poznaliśmy ważne dla Hindusów zwierzęta, uczestniczyliśmy w Holi, barwnym 

indyjskim święcie powitania wiosny. Ostatnim etapem azjatyckiej podróży była 

Japonia, kraj kwitnącej wiśni. Poznawaliśmy kulturę tego kraju, piękne zabytki, 

tradycyjne japońskie stroje, tańczyliśmy z wachlarzami. Wykonaliśmy prace techniką 

origami. Poznaliśmy życie i upodobania kulinarne Japończyków. Suszi, które 

przygotowała dla nas mama Marty.  
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        Zwiedzając świat nie zapominamy o naszym kraju i 

naszym mieście, pięknej Warszawie. Tu również jest wiele 

pięknych i ciekawych miejsc. Celem naszej majowej 

wycieczki było Stare Miasto. Odwiedziliśmy Pałac Pod 

Blachą, sąsiadujący z Zamkiem Królewskim.  Podczas 

zwiedzania wnętrz apartamentu dowiedzieliśmy się, kim był książę Józef, jak żył i 

mieszkał, czym się zajmował. Kolejnym etapem naszej wycieczki był spacer po Starym 

Mieście „Szlakiem warszawskich legend. Odwiedziliśmy Plac Kanonia, Warszawską 

Syrenkę, Kamiennego Niedźwiedzia, Bazyliszka. Spotkaliśmy warszawskiego 

kataryniarza. I oczywiście Króla Zygmunta III Wazę.  

 

      Po powrocie z wycieczki po Warszawie postanowiliśmy 

poznać najmniejszy kontynent świata, Australię. Podróż ta była 

równie fascynująca jak poprzednie. Odwiedziliśmy Sydney, 

podziwialiśmy piękną operę. Poznaliśmy charakterystyczne dla 

Australii zwierzęta i rośliny. Skakaliśmy „do góry, jak kangury”. 

Dowiedzieliśmy się, co jedzą Australijczycy. No i oczywiście 

nurkowaliśmy podziwiając Wielką Rafę Koralową. Kulturę Aborygenów, rdzennych 

mieszkańców Australii poznaliśmy w trakcie warsztatów podróżniczych.  

I to była ostatnia nasza podróż. Każdy z nas ma nadzieję, że kiedyś uda nam się 

zwiedzić naprawdę, chociaż część tych fascynujących krajów, które poznaliśmy 

podróżując ‘palcem po mapie”. Na zakończenie czekała nas niespodzianka. 

Podsumowując zdobytą wiedzę, braliśmy udział w geograficznym quizie. Udało nam się 

rozwiązać przygotowane dla nas zagadki i działania. Dodatkową atrakcją były 

„Dyplomy Małego Podróżnika” i temperówki w formie globusa.  

Nie zdążyliśmy ochłonąć jeszcze po naszych podróżach, a już 

czekało na nas nowe wyzwania. Przygotowanie uroczystości dla 

naszych mam z okazji ‘Dnia Matki”. Uczyliśmy się piosenek, wierszy, 

szykowaliśmy laurki, portrety. W czasie warsztatów ekologicznych 

‘Las w słoiku” przygotowaliśmy piękną kompozycję roślinną, którą 

podarowaliśmy naszym mamom. Mamy, które nie były u nas ponad 

dwa lata bawiły się świetnie. Były łzy wzruszenia, ale również radość i dobra zabawa.  

 

W międzyczasie odwiedziliśmy Teatr Capitol. Dla wielu z nas był to pierwszy kontakt 

z „wielka sceną”. Spektakl „Cudowna lampa Alladyna” był wspaniały. Barwne postacie, 

gra świateł, piękna muzyka i taniec zachwyciły nas.  
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      Po Dniu Matki z niecierpliwością czekaliśmy na nasze święto 

„Dzień Dziecka”. 1 czerwca na przedszkolnej łące czekały na 

nas „bajkowe stacje”, a przy nich zadania do wykonania. 

Rozpoznawaliśmy tytuł bajki na podstawie jej fragmentu, 

układaliśmy bajkowe puzzle, bawiliśmy się przy bajkowych 

piosenkach. Było bardzo wesoło i ciekawie. Tradycyjnie tego dnia, 

czekały na nas pyszne lody i upominki.   

 

Końcówka przedszkola obfituje w wiele działań i atrakcji. Czeka nas jeszcze 

całodniowa wycieczka do Puszczy Kampinoskiej i najważniejsza uroczystość. „Żegnaj 

przedszkole kochane nadeszła chwila rozstania." Tymi słowami 22 czerwca pożegnamy 

się z naszym przedszkolem. To były wspaniałe 4 lata, pełne wrażeń, zabawy, nauki. 

Przed nami nowy rozdział naszego życia – Szkoła. Rozpoczynamy go pełni sił, energii, 

wiary i nadziei, że będzie pięknie. I mimo, że ważne jest „jutro”, które czeka na nas 

za progiem przedszkola, nie zapomnimy  jednak  o tym, co było „wczoraj”. O 

spędzonych tu wspólnie chwilach, o przeżywanych razem radościach i smutkach.  

 

KOCHANE PINGWINKI 

Z całego serca życzymy Wam, aby poza przedszkolna rzeczywistość przywitała Was 

z otwartymi ramionami, oszczędziła trudnych wyborów i rezygnacji z tego, co w życiu 

ważne...    Mamy nadzieję, że na swojej drodze spotkacie wspaniałych nauczycieli, 

którzy otworzą przed wami kolejną bramę do świata wiedzy i poprowadzą was za rękę 

tam, gdzie spotykają się miłość, mądrość, wiedza i ludzkie pasje.  

  

 

 

 

 

 

Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy za wspólne spędzone lata. 

Dziękujemy za wsparcie, miłe słowa i gesty.  
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WIEŚCI Z GRUPY- MUSZELKI 

 

Jak ten czas szybko leci, dopiero czekaliśmy na 

wiosnę a już przed przedszkolem kwitną pięknie 

kwiaty. Jest coraz cieplej z tego szczególnie się 

cieszymy.  

Rozpoczęliśmy maj od warsztatów podróżniczych. Tym razem odwiedziliśmy 

Chiny.  Z ciekawością słuchaliśmy jak pani opowiadała o różnych wynalazkach. 

Dowiedzieliśmy się jak posługiwać się kompasem i jak wyglądało pierwsze domino. 

Największą atrakcją były chińskie stroje, które mogliśmy przymierzyć.  

Przez cały ten czas uczyliśmy się nowych rzeczy. Powtarzaliśmy literki, znaki 

matematyczne aby w szkole było nam łatwiej. Było również dużo muzyki, a to bardzo 

lubimy.  

26 maja odbyła się wycieczka do teatru „Capitol” na 

spektakl „Cudowna Lampa Alladyna”. Wszyscy ubrani byli 

bardzo elegancko. Była to opowieść o zaczarowanej 

lampie, z ukrytym w niej, spełniającym wszystkie życzenia 

duchem. Było dużo tańca oraz piosenek. Wszystko bardzo 

nam się podobało. Na długo zapamiętamy wycieczkę do 

teatru. Ale to nie koniec atrakcji tego dnia. 

Po południu mieliśmy ważnych gości. W tym szczególnym dniu, mogliśmy 

zaprosić swoje mamy do przedszkola. Przygotowaliśmy 

krótki występ muzyczny oraz zabawy z mamami. Na koniec 

robiliśmy z bibuły przepiękne kwiaty. Mamy dostały od nas 

„Las w słoiku”, który robiliśmy dzień wcześniej na 

warsztatach.  

1 czerwca, jak co roku celebrowaliśmy swoje 

święto- Dzień Dziecka. W tym roku pogoda 

spłatała nam figla i nie mogliśmy świętować w 

naszym ogrodzie. Czas spędziliśmy w salach, gdzie 

odkrywaliśmy w jakiej bajce jesteśmy. Było dużo, 

ciekawych konkurencji. Na koniec coś pysznego- 

nasze ulubione lody.  
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Czeka nas jeszcze ostatnie pożegnanie z przedszkolem. Uczymy się wierszyków 

i piosenek. Ciężko będzie się nam pożegnać, bo przecież spędziliśmy tu cztery miłe 

lata. Przed nami nowe wyzwania już w szkole! 
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KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA 

 

„Basia, Franek i plaża” – czytaj z dzieckiem opowiadanie z serii o Basi 

Rodzice zabrali Basię, Janka i Franka nad morze. Zaraz po przyjeździe 

wyruszyli na plażę. Franek podskakiwał w chuście na plecach Taty i 

pokrzykiwał z radości. 

– Ka ka! – zawołał na widok przelatującego nad leśną ścieżką ptaka. 

– To mewa, nie kaczka – wyjaśniła Basia tonem znawcy.  

– Me ma? – upewnił się Franek. Nie doczekał się jednak odpowiedzi, bo 

właśnie wyszli z lasu na skraj wydmy. Ach! Jakie morze było ogromne! O 

wiele większe niż jezioro, nad którym biwakowali późną wiosną. 

– Plum plum? – spytał Franek niepewnie. 

– Hura! – zawołali Basia i Janek. Cisnęli niesione siatki z ręcznikami i rzucili 

się biegiem przez piasek. 

– Dzieci! – zawołała Mama. – Wracajcie po rzeczy! 

Chwilę trwało, zanim udało im się znaleźć odpowiednie miejsce do rozłożenia 

koca. Gdy Tata rozstawiał parawan, a Mama z Basią i Jankiem przebierali się 

w stroje plażowe, uwolniony z chusty Franek zajął się wypakowywaniem 

rzeczy. Wyjął z torby piłkę, wiaderko, drożdżówki, ogórki małosolne, 

czereśnie... 

– Mamo, Tato, Franek niszczy jedzenie! – zaraportował Janek, który 

przebrał się najszybciej. 

Tata natychmiast zostawił parawan i rzucił się na ratunek ogóreczkom. Nie 

wyglądały najlepiej, bo Franek wyjął je z plastikowego pudełka i starannie 

obtoczył w piasku. 

– Musimy iść na lody! – zawołała Basia na widok zapiaszczonych drożdżówek 

otoczonych wianuszkiem wysypanych z torebki czereśni. 

– Najlepiej od razu – poparł ją Janek. – Jestem okropnie głodny. 

– Od razu to umyjemy czereśnie i ogórki, i zobaczymy, czy da się ocalić 

chociaż jedną bułkę – powiedziała Mama. Przez chwilę dyskutowali o tym, 

czy i kiedy pójdą na lody i kto ma umyć czereśnie. Nikt nie zwracał uwagi na 

Franka, który znalazł tubkę z kremem do opalania. Ukrył się za rozstawionym 

do połowy parawanem i zanim ktokolwiek się zorientował, co robi, 

wsmarował grubą warstwę kremu w twarz, bluzkę, spodenki i włosy. 
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– Gdzie jest Franek? – spytała nagle Mama. 

– Teraz musimy umyć też jego! – powiedział Tata na widok białego od kremu 

synka pomrukującego ze szczęścia nad pustą tubką. 

– Łazienka jest w lodziarni – podsunęła Basia. 

I w ten sposób w końcu poszli na lody. A potem dokupili czereśni i wrócili na 

plażę. Tym razem to Tata wysmarował Franka, a potem zabrał go nad wodę, 

żeby zbudować wielki zamek z piasku otoczony fosą. Gdy zamek był gotowy, 

Franek... usiadł na nim i zapluskał nóżkami w wodzie z fosy. 

– Plum, plum! – oświadczył bardzo zadowolony. 

O tak! Franek zdecydowanie lubił plażę. Działo się na niej tyle ciekawych 

rzeczy. 
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TO WARTO WIEDZIEĆ 

Bezpieczne wakacje – rady dla dzieci i Rodziców. 

 

 

 

 Uczenie dzieci zachowania bezpieczeństwa w różnych okolicznościach 
jest niezmiernie ważne. A podczas wakacji, kiedy mają miejsce beztroskie 

zabawy dzieci w różnych miejscach wypoczynkowych musimy zwracać na to 
szczególną uwagę.  W przedszkolu treści dotyczące zasad 

bezpieczeństwa  mają kluczowa rolę. Uczy się tego dzieci  przez cały rok i 

nieustannie utrwala. A oto kilka niezbędnych rad dla Rodziców. 

 Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają 

wakacje. Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, 
torów kolejowych, wykopów. Dzieciom należy zapewnić maksimum opieki i 

zainteresowania, a także jak najczęściej samemu uczestniczyć w pozytywnym 
wypełnieniu ich czasu wolnego. 

Należy ustalać i sprawdzać miejsca ich zabawy czy wypoczynku (przede 
wszystkim czy są bezpieczne), a także uczyć dzieci ostrożności przy zabawie 

w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, lasu, itp. niebezpiecznych 
miejsc. 
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Każde dziecko powinno znać zasady poruszania się po drodze, pieszo, czy 
rowerem, pomimo że robić to powinno tylko i wyłącznie pod okiem osoby 

dorosłej. 

Każde dziecko powinno też znać ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące 

samodzielnego pobytu w domu i jego otoczeniu, a także w kontakcie z obcym 
psem –  Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne psy 

bywają niebezpieczne! 

 
Zawsze dbajcie o środowisko naturalne – nie niszczcie i nie zaśmiecajcie 

otoczenia, w którym przebywacie. 
 

Kiedy poczujemy się zagrożeni, nie wahajmy się zwrócić o 
pomoc -997 lub 112. 
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KĄCIK LOGOPEDY 

Przedszkolaki! 

Czy to w górach czy nad morzem,  

dobra kondycja Wam pomoże.  

W wakacje czas warto spędzać aktywnie,  

a nie jak zimą – przed playakiem lub kindlem. ☺ 

Sport i zabawę uprawiać śmiało,  

ćwiczyć swój umysł, język i ciało! 

 

Dziś do zabawy zapraszam Was 

- wygnijcie język, poświęćcie czas. 

 

Hmm… a dlaczego?  

Już szybko tłumaczę! 

Chociaż wierzę, że pamiętacie: 

 

Język jak sportowiec trenować musi,      

mimo że lenistwo i relaks go kusi!               

● Jazda na rowerze - oblizujemy wargi zataczając koło  

● Przeprawa przez strumień - dotykamy precyzyjnie czubkiem języka do 

każdego zęba, buzia jest szeroko otwarta  

● Przejażdżka bryczką - kląskamy, parskamy wargami  

● Lot szybowcem - dotykamy czubkiem języka do podniebienia, broda 

jest opuszczona   

● Poszukiwanie muszelek (nurkowanie)- wciągamy powietrze nosem, 

„przytrzymujemy”, wypuszczamy ustami  

● Zbieranie owoców w sadzie - żujemy pokarm z zamkniętymi ustami  

● Wiosłowanie - dotykamy językiem na przemian do lewego i prawego 

kącika ust 

● Drzemka na plaży - chrapiemy   
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KĄCIK MAŁEGO SMAKOSZA 

Żyj zdrowo i kolorowo 

Bajkowe koktajle są: 
 

o zdrowe i kolorowe 
o można w nich przemycić wiele zdrowych warzyw czy owoców 
o są szybkie w przygotowaniu 
o smakują wyśmienicie 
o są pożywne 

 
Eliksir Gumisiów 
 

o banan 
o jagody leśne/borówki kamczackie 
o burak 
o jogurt naturalny/mleko roślinne 

 
Napój Shreka 
 

o banan 
o kiwi 
o szpinak 
o natka pietruszki 
o woda 

 
Nektar Kubusia Puchatka 
 

o banan 
o jabłko/gruszka 
o brzoskwinia/nektarynka 

o seler naciowy 
o woda 

 
Sok Czerwonego Kapturka 
 

o banan 
o truskawki 
o maliny 
o burak 
o jogurt naturalny/mleko roślinne 
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KĄCIK MALUCHA I STARSZAKA 
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Pokoloruj według instrukcji 
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Pokoloruj według własnego pomysłu 
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28 
 

 

 



29 
 

KĄCIK KREATYWNEGO PRZEDSZKOLAKA 

PROPOZYCJE ZABAW NA WAKACJE 

 Marionetki i ekostworki 
 

          Wykorzystujemy to co mamy w domu, to co znajdziemy podczas 
spaceru i tworzymy. Ekostworki to świetny pomysł na niezwykle rozwijającą 

zabawę dla dzieci w każdym wieku.  
 

 

Zabawy piaskiem kinetycznym 

 

               Zabawa piaskiem kinetycznym KINETIC SAND to wspaniałe 
doświadczenie i niezapomniane doznania zmysłowe. Jest to jedna z 

ciekawszych propozycji do twórczej zabawy jak i świetny pomysł na prezent 
dla każdego dziecka.  

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/04/ekostworki-z-recyklingu/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/piasek-kinetyczny-pomysly-na-zabawe-i-nauke/
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Ptaki z rolek 

 

                  Czytanie książek i obserwacja przyrody to pierwsze kroki, aby 

poznać najbardziej znane gatunki ptaków, a jak do tego dodamy samodzielne 
wykonanie Sikorki, Gila, Bociana lub Sowy, to z pewnością maluch szybko i na 

długo zapamięta poznane ptaki. To świetna propozycja na wspólną zabawę na 
przykład po spacerze w lesie czy parku. 

 

 

 

Mandale ze znalezionych skarbów to zabawy na lato pobudzające 
wyobraźnię 

 

               Mandale ułożone na wielkich kawałkach brystolu to niezwykle 

twórcza letnia zabawa. Elementy natury kwiaty, liście, korę lub morskie 
akcenty układamy na kształt mandali tworząc niezwykłe obrazy. Wszystko 

mocujemy za pomocą kleju introligatorskiego. 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/ptaki-z-rolek/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/07/mandale/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/07/mandale/


31 
 

 

Makieta miasta z pudełek 

 

                To świetny pomysł na zabawę dla grupy dzieci. Stworzenie z 

elementów recyklingu takich jak pudełka, butelki, folie i rolki… wielkiego 
miasta lub kamieniczek. Każde dziecko ma tu swój udział, a połączenie 

wszystkich elementów w całość daje niezwykły efekt. 

 

Pacynki ze skarpet i własny teatrzyk 

 

                Niby taka 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.  

 

 


