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 „Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni .” 

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

DZIEŃ DZIECKA – 4 – 6 czerwca 
 

 
 

Jak co roku, Dzień Dziecka obchodzony był w naszym Przedszkolu hucznie i radośnie. Większość dnia Przedszkolaki 

spędziły na zewnątrz, przy muzyce, biorąc udział w licznych grach i zabawach przygotowanych specjalnie  

na tę okazję. Naszą tradycją jest serwowanie lodów podczas uroczystości Dnia Dziecka. Przedszkolaki niecierpliwie 

czekały na ten moment.  Przygotowaliśmy również dla Dzieci ciekawą niespodziankę, a mianowiecie możliwość 

zaprojektowania i wykonania własnego worka w ramach warsztatów malowania na tkaninie. Śliczne, kolorowe torby 

będą wspomnieniem tegorocznego Dnia Dziecka. 

 

TURNIEJ SZACHOWY  – poniedziałek, 18 czerwca 

 



Podsumowaniem całorocznych wysiłków Dzieci, podczas zajęć nauki gry w szachy, był Turniej Szchowy, który odbył 

się 18-go czerwca. Dzieci pod nadzorem swoich instruktorów, w ciszy i skupieniu rozpoczęły rywalizację o puchar. 

Wykazały się przy tym szybkością i doskonałą znajomością zasad gry w szachy. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali 

dyplomy i medale, a puchar powędrował do Stasia. Instruktorzy z dumą obserwowali grę swoich Podopiecznych. 

 

DZIEŃ KIBICA – środa, 19 czerwca 
 

 
 

W środę, 19-go czerwca zagrzewaliśmy do boju polską reprezentację przed jej pierwszym meczem na mistrzostwach 

świata w Rosji, z drużyną Senegalu. Jak na prawdziwych kibiców przystało, Dzieci ubrane były biało-czerwone stroje  

i zaopatrzone w akcesoria kibca. W naszym Przedszkolu rozlegały się gromkie okrzyki i przyśpiewki kibicowskie: 

"Polska dzisiaj gra serca nasze ma", "Jesteśmy z wami, Polacy jesteśmy z wami". 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ GRUPY DELFINKI  – środa, 20 czerwca 
 

 
 

 



Rozstanie z naszymi Podopiecznymi jest dla nas zawsze momentem z jednej strony radosnym, z drugiej jednak 

trudnym i emocjonalnym, po czterech wspólnie spędzonych latach. 20-go czerwca żegnaliśmy Dzieci z grupy 

„Delfinków”, podczas uroczystego zakończenia edukacji przedszkolnej.  Delfinki przygotowały bogaty program 

artystyczny, który mogliśmy podziwiać wraz z Rodzicami.  Uroczystość zakończyła się rozdaniem pamiątkowych 

dyplomów i niespodzianek. Powodzenia w szkole „Delfinki”! 

 

 

KTO ZNAS ODWIEDZIŁ 

SPOTKANIE Z ALPAKAMI   – piątek, 22 czerwca 

 
 

Alpaki odwiedziły nasze Przedszkole! Cóż to było za spotkanie! Najpierw właściciel alpak przekazał Dzieciom 

podstawowe informacje na temat zwierząt; jak można je głaskać, karmić  i przytulać. Następnie każde z Dzieci, pod 

ścisłym nadzorem dorosłych, mogło odbyć indywidulane spotkanie z alpaką. Radości nie było końca a alpaki okazały 

się być spokojnymi, cierpliwymi i bardzo miłymi zwierzętami. 

SPOTKANIE Z TATĄ MARCELKI   – środa, 27 czerwca 

 



W środę, 27 czerwca odwiedził nasze przedszkole Tata Marcelki z grupy Słoneczek, aby opowiedzieć nam o pracy 

Oficera na statku. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały prezentację, przedstawiajcą między innymi różne rodzaje 

okrętów. W bardzo interesujący i obrazowy sposób opowiedział o pracy na statku, przygotowaniu do jej 

wykonywania oraz różnych funkcjach pełnionych przez członków załogi. Były też ciekawostki dotyczące grup 

pirackich. Dziękujemy za wizytę i przekazanie Dzieciom tylu ciekawych i wartościowych informacji. 

 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW 

Apteczka na wyjazd z dzieckiem czyli bardziej skuteczna pierwsza pomoc 

Wakacyjny wyjazd w góry czy wyprawa rowerowa to dla dziecka i dla rodziców niezapomniany czas. Niestety obok 
wspaniałych wrażeń rośnie ryzyko nieszczęśliwego wypadku – zranienia, złamania lub nawet bardziej poważnych 
urazów. Przezorność rodziców pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, jednak nawet ona nie da 
stuprocentowej ochrony. Już taka natura sportów i wyjazdów, że o skręcenie, skaleczenie, a nawet złamanie nie 
trudno. 

Pakując rzeczy na wyjazd, spacer czy wyprawę rowerową, pamiętaj, żeby zabrać podręczną apteczkę pierwszej 
pomocy. Jej wyposażenie powinno być przede wszystkim opatrunkowe. Nie zabieraj ze sobą dużej ilości leków, ani 
też wody utlenionej czy spirytusu itp. W dobrej apteczce powinny się znaleźć przede wszystkim duże ilości 
kompresów, chust opatrunkowych i gazy, która będzie pierwszym materiałem przykładanym bezpośrednio na ranę. 
Niezbędne okażą się też bandaże – wybierz opaski półelastyczne; są lepiej wykonane i trwalsze niż zwykłe opaski 
dziane i znacznie skuteczniej przytrzymują opatrunek. Warto zaopatrzyć się także w bandaż siatkowy typu „codofix”, 
który świetnie sprawdza się, gdy niezbędne jest wykonanie opatrunku na głowę. Pamiętaj, żeby zawsze mieć  
ze sobą wodę – będzie niezastąpiona przy przemywaniu ran, chłodzeniu oparzeń, płukaniu oczu itp. 

W dobrze wyposażonej apteczce nie powinno zabraknąć plastrów. Warto mieć zarówno małe plasterki na otarcia, 
jak i plaster rozwijany z rolki (najlepiej 2,5 cm), który ułatwia wykonanie nietypowych opatrunków. Zadanie okaże 
się jeszcze prostsze, gdy będziesz mieć do dyspozycji dobre nożyczki. „Dobre” to dla ratownika takie, które tną 
nawet grube ubranie, kiedy zajdzie taka potrzeba, ale równocześnie nie skaleczą dziecka, gdyż są tępo zakończone. 

Bezwzględnie dołóż do apteczki także chustę trójkątną. Wciąż okazuje się niezastąpiona podczas wszelkich urazów 
kości i stawów, szczególnie w okolicy obręczy barkowej i łokcia. Przed wyjazdem poćwicz zakładanie chusty  
„na sucho”, w suchych i bezpiecznych warunkach domowych. Na górskim szlaku lub ścieżce rowerowej, studiując 
instrukcję pierwszej pomocy, znacznie trudniej zdobywa się nowe umiejętności! 

Na wypadek oparzeń przyda się opatrunek hydrożelowy – przyspiesza on gojenie się oparzonej skóry, redukuje 
ryzyko blizn pooparzeniowych i łagodzi ból. Dołóż też do apteczki pęsetę – pomoże ci np. szybko wyjąć kleszcza  
ze skóry – oraz mały nożyk lub skalpel, by usunąć drzazgę. Zawsze w cenie są też małe agrafki! 

Pamiętaj by na wyposażeniu apteczki znalazły się jeszcze dwie rzeczy, których absolutnie nie powinno zabraknąć. 
Jedną z nich są rękawiczki lateksowe, które zapewnią ci bezpieczeństwo, gdy będziesz udzielać pomocy obcym 
osobom. Drugi niezbędny produkt to koc termiczny, tak zwana folia NRC, która – szczególnie w zimie – może 
uratować życie. Folia świetnie chroni przed utratą ciepła, tworzy skuteczną barierę przed działaniem wiatru. Gdyby 
doszło do poważnego wypadku i z dzieckiem leżącym na śniegu lub mokrej ziemi będziesz czekać na przyjazd 
ratowników, folia NRC oddali ryzyko rozwinięcia się hipotermii i pozwoli utrzymać stan dziecka na stałym poziomie. 

Kiedy zadbasz już o wszystko, pomyśl jeszcze o tym, by „opakowanie” apteczki, było dostosowane do warunków 
outdoorowych - trwałe i wygodne. Dobrze, by apteczka była szczelnie zamykana, a najlepiej wykonana z cordury,  
co uchroni środki opatrunkowe przed wilgocią podczas kontaktu z wilgocią. 

Co dodatkowo zabrać na wyjazd z dziećmi? 

- termometr - gorączka potrafi pojawić się szybko i niespodziewanie; 

- octanisept - do odkażania ran; 

- smecta na brzuch; 

- leki przeciwgorączkowe, np. nurofen dla dzieci; 



- roztwór wody morskiej w sprayu do oczyszczania noska; 

- wapno oraz leki antyhistaminowe dla alergików. 

Pamiętaj jednak, że dobra apteczka nie zastąpi umiejętności szybkiej reakcji w stanach zagrożenia życia. Dlatego 
zanim wydarzy się coś złego, wybierz się na kurs pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom. Regularny trening 
znacznie zwiększa skuteczność udzielania pierwszej pomocy. 

(autor: Anna Piżl - ratownik medyczny i specjalistyczny oraz instruktor Emergency First Response i First Aid 
Certification Centre of London w zakresie pierwszej pomocy ogólnej i pediatrycznej). 
 

 
 

 

 


