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 „Wiatr i ludzie czerwcowi do odmiany wciąż gotowi .”  

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

DZIEŃ DZIECKA – poniedziałek, 3 czerwca 
 

 
 

Dzień Dziecka jest ulubionym świętem w naszym przedszkolu, a to dlatego, że lubimy rozpieszczać naszych małych 

podopiecznych. Zaplanowliśmy na ten dzień konkursy i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Dużą radość 

sprawiły przedszkolakom zabawy z gigantycznymi bańkami mydlanymi, produkowanymi przez ciocie. Na liście 

atrakcji, znalazły się również pokazy chemiczno-fizyczne. A na koniec tego radosnego dnia, dzieci otrzymały prezenty. 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – piątek, 14 czerwca 

 

 



 

Uroczystość Zakończenia Edukacji Przedszkolnej jest zawsze wydarzeniem emocjonalnym; zarówno 

dla przedszkolaków jak i wychowawczyń grup. W piątek 14 czerwca żegnaliśmy dzieci z grup Smerfy i Słoneczka. 

Nie obyło się bez wspomnień, wzruszeń i uronionej łezki. Dzieci wspaniale zaprezentowały się w bogatym programie 

artystycznym, który przygotowały dla swoich rodziców. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła każdemu dziecku 

dyplom oraz pamiątkowy upominek. Będzie nam bardzo brakować Słoneczek i Smerfów. 

 

KTO NAS ODWIEDZIŁ ?  

TEATRZYK PTASIE MELODIE „NIEBRZYDKIE KACZĄTKO I MAGICZNA SZAFA  – czwartek, 13 czerwca 
 

 
  

W czwartek 13 czerwca odwiedziła nasze przedszkole grupa teatralna Ptasie Melodie z  przedstawieniem 

„Niebrzydkie Kaczątko i Magiczna Szafa”. Bajka powstała z myślą o tym, aby wskazać dzieciom prawidłowe wzorce 

zachowań w stosunku do drugiego człowieka. Przedszkolaki dowiedziały się, jak łatwo można  zranić swojego kolegę  

i jak ważne jest, by dbać o siebie nawzajem. Bajka opowiadała przede wszystkim o tolerancji na naszym „własnym 

podwórku”. Mamy nadzieję, że dzieci dobrze przyswoiły sobie i będą pamiętać o tym przesłaniu. 

 

SPOTKANIE Z ALPAKAMI  – czwartek, 27 czerwca 
 

 

 



Już dawno zauważyliśmy, że dzieci bardzo lubią spotkania ze zwierzętami. Dlatego też, staramy się dostarczyć naszym 

przedszkolakom  jak najwięcej takich możliwości. Jedną za nich jest coroczne spotkanie z alpakimi, niezwykle 

sympatycznymi, przyjaznymi i spokojnymi zwierzętami. Przed zbliżeniem się do zwierząt, przedszkolaki zostały 

poinstruowane jak można głaskać, karmić i przytulać alpaki. Dzieci z dużą radością i pod okiem właściciela alpak  

oraz pań nauczycielek, bawiły się ze zwierzątkami, głaskały je, oprowadzały po przedszkolnym podwórku.  Za rok 

znowu się spotkamy  z alpakami. 

 

GDZIE BYLIŚMY ?  

WYCIECZKA „BYĆ JAK INDIANA JONES” – piątek, 7 czerwca 

 

W piątek 7 czerwca dzieci z grup Nutek i Poziomek pojechały do ARGO CITY na wycieczkę pod hasłem „Być jak 

Indiana Jones. I właśnie wcielając się w postać Indiany Jonesa, miały za zadanie zdobyć skarb ukryty w ARGO CITY. 

Podczas wyprawy dzieci musiały wykonać szereg zadań by zdobyć informacje potrzebne do odnalezienia skarbu. 

Najważniejszymi zadaniamy były: przemierzenie leśnego labiryntu, strzelanie z łuku do celu, odwiedzenie kopalni 

złota, rozbrajanie niebezpiecznych skrzynek, udział w leśnych zawodach, połów ryb i  grupowe narty. Po wykonaniu 

wszystkich zadań z pomocą mapy i zdobytych narzędzi, dzieciom odsłoniło się miejsce ukrycia skarbu. Przedszkolaki 

wróciły zachwycone i z dużą wiarą we własne możliwości. 

 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW 

PODRÓŻE Z DZIECKIEM – CO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ?  

 

PODRÓŻ Z DZIECKIEM TO WYZWANIE, SZCZEGÓLNIE JEJ PIERWSZY ETAP (CZASEM NAJTRUDNIEJSZY) – JAZDA 

SAMOCHODEM. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DO POKONANIA JEST 100, 200 CZY 2000 KM, PRZYDA SIĘ 

ZAPLANOWAĆ TEN CZAS W TAKI SPOSÓB, BY NIE KOJARZYŁ SIĘ WSZYSTKIM Z UDRĘKĄ. 

 

Jedziecie na rodzinne wakacje? Świetnie. Pakując się, nie zapomnijcie o tym, by wziąć pod uwagę również potrzeby  

i możliwości małego podróżnika, z których najważniejsza to zabawa. Zaspokojenie tej potrzeby jest istotne również 

dla kierowcy – wesołe, zajęte zabawą dziecko to szansa, by całkowicie skupić się na drodze, zamiast martwić się o to, 

że nasz współpasażer marudzi, złości się czy płacze. W kilku punktach podpowiadamy, jak dobrze zorganizować czas 

dziecku w podróży (i przy okazji zabezpieczyć też kilka innych rzeczy): 



Dla malucha – zabawy paluszkowe 

Gdy poza kierowcą i dzieckiem w aucie przebywa jeszcze jedna osoba (np. drugi rodzic), sprawa wydaje się prosta – 

kierowcy dajemy kierownicę i przestrzeń do tego, by mógł w spokoju prowadzić, a drugiej dorosłej osobie 

powierzamy zabawianie malucha. Na przykład – zabawami paluszkowymi, które nie tylko wspierają rozwój dzieci,  

ale też potrafią je zająć na kilka dłuższych chwil (szczególnie gdy mamy ich w zanadrzu kilka). O tym, jakie zabawy 

paluszkowe można wykorzystać w domu i w podróży, przeczytasz tutaj: 20 angażujących zabaw bez zabawek.  

My tylko podpowiemy, że dla ich urozmaicenia można na swoich palcach namalować oczy i usta. Jedna  

z popularnych zabaw paluszkowych, idealna do wykonania w pozycji siedzącej, brzmi tak: 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Oczy, uszy, usta, nos  
 

Dla starszego dziecka – zabawa w podróżnego detektywa 

Zabawa jest prosta i bardzo angażująca – szczególnie starsze dzieci w wieku przedszkolnym (bądź 

wczesnoszkolnym). Przygotuj dla każdego dziecka kartkę z listą rzeczy (jeśli maluch nie potrafi czytać, 

może być to lista rysunkowa), które będzie można zobaczyć po drodze (np. drzewo, ławka, pies, starsza 

pani, dom, sklep…). Zadaniem dziecka jest skreślić pozycję zauważoną przez szybę samochodu. 

Zabawa w kierowanie 

Czasem wystarczy okrągły przedmiot (np. ringo), by pozwolić dziecku „pokierować” samochodem z pozycji 

pasażera. Taka kierownica to spora frajda – szczególnie jeśli ma się malucha z ambicjami, by zostać 

rajdowcem. 

 Dla rysownika – stolik podróżnych 

Kredki to jedna z najbardziej uniwersalnych zabawek – świetnych również w podróży. Ale by  

w samochodzie można było rysować – przydaje się twarda podstawka. Na przykład podróżny stolik,  

który sprawdzi się również przy innych aktywnościach – chociażby przy jedzeniu, jeśli nie planujemy 

zatrzymywać się po drodze na obiad. Taki stolik to również świetny organizer – wyposażony w kieszenie  

po bokach nadaje się do przechowywania drobiazgów, które zajmą dziecko w czasie podróży. 

Mata do kolorowania 

Pewnym wariantem zabaw rysunkowych jest mata do kolorowania – ten, kto ją wymyślił, z pewnością swój 

projekt oparł na gruntownym, podróżniczym doświadczeniu. Silikonowe maty do kolorowania  

są wielokrotnego użytku, bardzo łatwo umyć je ściereczką lub papierowym ręcznikiem. W zestawie 

znajdują się zazwyczaj również zmywalne markery i… pokrowiec do transportu, by mata zawsze wyglądała 

jak nowa. 

 Warto też wziąć pod uwagę przekąski! 

Mały głód to duże wyzwanie w czasie podróży, dlatego drobne przekąski dla dziecka warto zaplanować 

jeszcze przed wyjazdem. Z pewnością sprawdzą się w tym przypadku paluszki warzywne (np. marchew 

skrojona tak, by łatwo było ją chwycić do ręki), owoce i… poręczne tubki, w których znaleźć można deserki 

i dania obiadowe. Ich dużą zaletą jest atrakcyjna forma podania – tubki łatwo się wyciska, do tego  

nie brudzą i przyciągają uwagę dzieci. Warto pamiętać, by były to tubki ze zdrową, nieprzetworzoną  

i niesłodzoną zawartością (zdrowe menu obowiązuje również na wyjazdach!). 

https://dziecisawazne.pl/20-angazujacych-zabaw-bez-zabawek/


 Śliniak 

Podróżny śliniak w saszetce to gadżet nie tylko na podróż, ale też na każdą wizytę w restauracji,  

u dziadków, znajomych bądź podczas pikniku w parku. Składany w małą, zamykaną na zamek saszetkę 

zmieści się wszędzie, do tego łatwo go złożyć i wyczyścić, więc jak na wyprawę samochodową – w sam raz. 

 Na koniec nocnik – dla odpieluchowanych dzieci 

„Mamooo, siku!” – w tym momencie podróżny nocnik może być dla ciebie idealnym rozwiązaniem. 

Przydaje się nie tylko podczas jazdy samochodem (łatwo się zatrzymać, wyjąć nocnik i zachęcić dziecko  

do tego, by z niego skorzystało), ale też na placach zabaw i przy okazji wszystkich wyjść, podczas których 

może pojawić się problem z dostępem do toalety. Składany, lekki i poręczny, jest niezwykle wygodny  

w codziennym użytkowaniu. 
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