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MAJ - CZERWIEC 

 

Najdrożsi Rodzice !  

Już nie długo będziemy obchodzić Wasze święto - Dzień Mamy i Taty, dlatego też            

z tej okazji pragniemy życzyć Wam stu lat życia w uśmiechu  i radosnych oddechów, milion 

chwil bez złości i wszelkiej pomyślności! 

 
     Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne  

Pracownicy Przedszkola oraz Wasze kochane dzieci  

 

      Bukiecik dla mamy 

       Dziś dla ciebie mamo 

       Świeci słońce złote 

       Dla ciebie na oknie 

       Usiadł barwny motyl 

       Dziś dla ciebie mamo 

       Płyną białe chmurki 

       A wiatr je układa 

       W świąteczne laurki   

   

       Dziś dla ciebie mamo 

       Śpiewa ptak na klonie  

    

       I dla ciebie kwiaty 

       Pachną też w wazonie 

       Dzisiaj droga mamo 

       Masz twarz uśmiechniętą – 

       Niechaj przez rok cały 

       Trwa to twoje święto 

 

 



 

                                                                                                           Prezencik dla taty 

                                                                     Mój Tata jest duży jak wieża, 

                                                                  a nogi ma długie jak struś. 

         Przedwczoraj pokazał mi jeża 

          i liczyć nauczył do stu. 

               Usmaży jak nikt jajecznicę 

                                                                 i guzik przyszyje raz dwa. 

                                                                Gdy razem idziemy ulicą, 

                                                                           to powie gdzie mazda, gdzie fiat. 

                                                                   Na mapie pokaże mi Paryż, 

                                                                   a w parku wiewiórkę i psa. 

                                                                     Opowie jak dawniej bywało, 

                                                                                        gdy Tata był mały jak ja. 

                                                                       Mój Tata to wszystko potrafi 

                                                                i rower naprawi mi sam. 

                                                               On wie co jadają żyrafy 

                                                                       i gdzie nosorożec chce spać. 

                                                                           Czasami mój Tata jest smutny, 

                                                                     zmęczony, lub boli go ząb. 

                                                                           Ja staram się siedzieć cichutko 

                                                             i nie denerwować go. 

 

„Matki dają naszemu duchowi ciepło, a ojcowie – światło.” 

Jean Paul Sartre 



 

 „LEŚNE PRZEDSZKOLE” 

 

W pewnym lesie stało piękne przedszkole, do którego chodziły wszystkie zwierzątka: mały lisek, za-

jączki, sarenka, jelonek, kreciki, myszki. Najmniejszym przedszkolakiem był pajączek, Jaś.  

Wszystkie zwierzątka chętnie chodziły do przedszkola, bawiły się, ry-

sowały, spacerowały parami po lesie. Nikt nie chciał jednak podać 

łapki Jasiowi. Zwierzątka bały się go, bo miał osiem łapek, kosmate 

ciałko i był bardzo malutki. Jasio był nieszczęśliwy. W szatni codzien-

nie prosił mamę, aby mógł zostać w domu, bo tu nikt go nie lubił. 

Mama nie rozumiała swego synka, stale powtarzała: 

 – Ja muszę iść do pracy, a ty możesz w przedszkolu znaleźć sobie 

przyjaciół. 

 Ale jak, myślał Jasiu, przecież nikt nie chce się ze mną bawić!  

Kolejnego dnia znów Jasiu siedział z boku i obserwował kolegów, któ-

rzy tak wesoło się bawili. Czasem coś rysował, czasem cichutko pła-

kał i tak mijały dni w przedszkolu. Nikogo nie interesowało to, że Jaś 

był zawsze sam. Nadeszła wiosna. Przedszkolaki dużo czasu spędzały na polanie. Bawiły się w berka, 

robiły bukiety z wiosennych kwiatów. Tylko mały Jasio, nieszczęśliwy 

i smutny, siedział sam na pniu drzewa. Nagle na polanie pojawiła się 

ogromna, złośliwa Osa. Zapanował niepokój, wszystkie zwierzątka 

ogarnął strach. Jedne piszczały „Ojej, ona nas pogryzie”, inne płakały, 

niektóre próbowały się ukryć. 

Zmartwiona i również przestraszona pani zwołała rozkrzyczaną gro-

madkę i szybko wrócili do przedszkola. Nagle zauważono, że nie ma 

Jasia. Nikt nie pomyślał o nim, nawet pani.  

– I co teraz będzie? – pytały zwierzątka. Kto pójdzie po Jasia?  

Wszyscy się bali i każdy myślał, że biedny Jaś został ukąszony, albo 

pożarty przez okropną, ogromną Osę! Pani nie mogła pójść po Jasia i 

zostawić dzieci, otworzyła więc okno myśląc, że malec jest w pobliżu. Wszyscy cichutko skupili się koło 

niej i cóż zobaczyli? 

 Mały Jasio kończył tkać ogromną pajęczynę. Musiał przy tym uważać, bo Osa starała się go złapać. 

Jasiu myślał: „szybko, jeszcze trochę pracy i uratuję moich przyjaciół, już nic im nie będzie zagrażać”.  

Dzieci widziały jego starania i zaczęły wołać: „Jasiu, Jasiu!”. I właśnie w tym momencie do pajęczej sieci 

wpadła Osa. Jasio skończył tkać swoją sieć. Patrząc, jak Osa nie może się z niej uwolnić, Jasiu powie-

dział, że jeżeli jeszcze raz będzie straszyć zwierzątka, to zo-

stawi ją uwięzioną na zawsze. Przerażona Osa obiecała, że 

już nigdy nie będzie straszyć dzieci. Jasiu rozplątał swoją pa-

jęczą sieć i uwolniona Osa jak najszybciej odfrunęła. Po 

chwili Jaś usłyszał oklaski przedszkolaków i ich okrzyki ra-

dości. Wszystkie dzieciaki gratulowały mu odwagi. Każdy 

chciał uścisnąć kudłatą łapkę pajączka. Od tej chwili Jasiu 

miał wielu przyjaciół. Nie przesiadywał już samotnie na dy-

wanie, ale wesoło bawił się z przedszkolakami. Tym razem 

mama dziwiła się, gdy pajączek nie chciał wracać do domu: 

 – Jasiu, dlaczego nie chcesz iść do domu? – pytała.  

– Bo ja mam tu przyjaciół – z dumą odpowiadał pajączek.  

Tak to wszystkie zwierzątka zrozumiały, że brzydki pajączek, 

z kudłatymi ośmioma łapkami, może pomóc innym w niebez-

pieczeństwie i okazać się prawdziwym przyjacielem. 

  



Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę,                                                     

relaks i drobne szaleństwa. 

  

Nie mamy obowiązków związanych z przed-

szkolem i nauką, więc możemy bez ograniczeń 

planować najróżniejsze przygody, w których bę-

dziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z 

przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawią, inni 

wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie sie-

dzi w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną, 

piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak 

wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa 

nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i 

innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postę-

pować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z 

samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać 

zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasa-

dach bezpieczeństwa. 

 

 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować,                                                  

aby bezpiecznie spędzić wakacje: 
  

1) Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie 

zamierzasz wrócić. 

2) Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.  

3) Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla 

pieszych i na zielonym świetle. 

4) Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5) Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6) Nie rozmawiaj z obcymi. 

7) Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

8) Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9) Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10)  Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11)  Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieli-

skach. 

12)  Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13)  Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14)  Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie 

głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

15)  Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy  

na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

16)  W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17)  Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18)  Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19)  Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 



20)  Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

21)  Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące. 

22)  Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23)  Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

24)  Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię 

ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

25)  Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

 

 

Słowo 

Wakacyjne zabawy dla dzieci mogą doskonale pobudzać 

kreatywność. Do tego rodzaju zabaw możemy zaliczyć grę w “słowo”. 

Aby ją wykonać potrzebujemy talii kart z różnymi słowami. Karty 

rozdzielamy równo pomiędzy uczestników zabawy. Następnie 

określamy miejsce akcji i problem związany z miejscem. Np. Sklep, w którym dwie panie kłócą się 

o ostatnią sztukę dorsza na promocji. Następnie… zaczynamy rozmowę . Każdy uczestnik ma za 

zadanie jak najszybciej zejść z kart. Kiedy w wypowiedzi użyjemy słowa z konkretnej karty, możemy 

ją odrzucić z talii. Wypowiedzi jednak należy budować w taki sposób, aby była logiczne i pozwalały 

dojść do rozwiązania problemu. 

Baba Jaga 

Jeden z uczestników zabawy jest Babą Jagą. Stoi on twarzą do 
ściany, jednak w każdej chwili może się obrócić. Pozostali uczest-
nicy zabawy stoją przy przeciwległej ścianie. Ich zadaniem jest jak 
najszybciej dojść do Baby Jagi w taki sposób, aby nie widziała, jak 
się poruszają. Kto zostanie przyłapany, odpada z gry. 

Skojarzenie 

Jeden z graczy ma za zadanie wymyślić sobie jedno słowo. Inni gra-
cze o tym wiedzą, jednak nie wiedzą jakie jest to słowo. Podają przy-

padkowe słowa, które mogą kojarzyć się ze słowem wymyślonym 
przez pierwszego gracza. Kiedy wszyscy wypowiedzą słowo, które im 

się kojarzy ze słowem wymyślonym przez gracza nr 1, gracz nr 1 podaje jakie wymyślił słowo. W 
drugiej części zabawy każdy z uczestników musi uargumentować, dlaczego słowo, które podał na 
początku zabawy kojarzy mu się ze słowem gracza 1. 

Balony z wodą 

Dzieci dzielą się na dwie drużyny. Do dyspozycji mają ręczniki oraz 
balony z wodą. Ich zadaniem jest odbijanie balona w dwóch druży-
nach, tak aby nie pękł (można także odbijać pojedynczo, każda dru-
żyna oddzielnie). Drużyna, przez którą balon pęknie dostaje punkty 
ujemne. Wygrywa ta, która utrzyma balony jak najdłużej. Jest to do-
skonała zabawa, zwłaszcza na upalne dni! 

Wyścigi 
Do tej zabawy potrzebne będą słomki, popcorn oraz mini tor prze-
szkód, który możesz zrobić na stole lub podłodze. Dziecko poprzez 
dmuchanie w słomkę, ma przesuwać kawałek prażonej kukurydzy po 
torze przeszkód. Kto pierwszy, ten lepszy! 



              3-4 LATKI              5-LATKI              6-LATKI 

Family – rodzina 
mummy – mama 

daddy – tata 

sister – siostra 
brother – brat 

baby – dzidziuś  

car – samochód 

train – pociąg 

boat – łódź 

balloon – balon 

Let's go by … (car/train etc) – 

Pojedźmy … 

(autem/pociągiem).. 

School 
backpack – plecak 

book – książka 

cryons – kredki 

stickers – naklejki 

rainbow – tęcza 

Fruits & vegetables 
carrot – marchewka 
corn – kukurydza 

peas – groszek 

beetroots – buraczki 

 

Summer 
Summer – lato  

kite – latawiec  
bike – rower  

swing – huśtawka 
hot and sunny – gorąco i 

słonecznie, 
holiday – wakacje 

up – w górę 

down – w dół 

fast – szybko 

slowly – wolno 

sailor – marynarz 
sea – morze  

  

 

 

Magic, magic 1, 2, 3! 
mummy – mama 

daddy – tata 

brother – brat 
sister – siostra 

baby – dzidziuś 

flower – kwiat 

bush – krzew 

tree – drzewo 

Follow me! – Za mną! 

Say cheese! – Powiedz „ser” 

(uśmiech do aparatu) 

What colour is my nose? 
Hello! – Cześć! 

Where are you? – Gdzie jesteś? 

What’s your name? – Jak masz 

na imię? 
My name is…. – Mam na imię… 

How old are you? – Ile masz lat? 

I’m…(four) – Mam…. (cztery 

lata) 
Eyes – oczy  

Ears – uszy 

nose – nos 

mouth – usta 

hair – włosy 

Dee-doo-damm! 
Apples – jabłka 

lemons – cytryny 

peppers – papryki 
cheese – żółty ser 

cheese sandwich – kanapka z 

żółtym serem 
picnic – piknik 

basket – koszyk 

Summer 
summer – lato 

ice-cream – lody  

kite – latawiec  
fly – latać 

colours – kolory 

beach – plaża 

swim – pływać 

sun – słońce 

sailor – marynarz 

sea – morze  

Planet of gardening 
mummy – mama 

daddy – tata 

grandma – babcia 
grandpa – dziadek 

garden – ogród 

digging holes – kopanie dziur 

planting seeds – sadzenie nasion 

watering seeds – podlewanie nasion 

picking flowers – zrywanie kwiatów 

fly – mucha 

spider – pająk 

warm – ciepło 

rain – deszcz 
grow – rosnąć 

deep – głęboko 

flower – kwiat 

House 
house – dom  

attic – strych 

bedroom – sypialnia 

bathroom – łazienka 

dining room – jadalnia 

kitchen – kuchnia 
sleep – spać 

brush my teeth – myć zęby 

eat – jeść 

cook – gotować 

play hide and seek – bawić się w 

chowanego 
windows – okna 

door – drzwi 

roof – dach 
chimney – komin 

Planet of shapes 
lift – winda 

circle – koło, okrąg 

triangle – trójkąt 

square – kwadrat 

star – gwiazda 

telescope – teleskop 

space rocket – rakieta kosmiczna 
space robot – kosmiczny robot 

Yes, I can! – Tak, potrafię (umiem)! 

Summer 
summer – lato 

ice lolly – lody na patyku 

sea – morze 

fish – ryba 

jellyfish – meduza 

It's hot and sunny! - Jest gorąco i 

słonecznie. 
Swimming - pływanie 

jumping waves – skoki przez fale 

sailor – marynarz  

 



Przyjrzyj się ilustracjom. Czy wszystkie dzieci postępują odpowiednio?  

Oceń ich zachowanie i daj im zielone lub czerwone światło.  

 

 



 Na przełomie miesięcy luty - marzec przedszkolaki z grup „Muchomorki” oraz „Pszczółki” realizowały 

Program „Czyste powietrze wokół nas” – jest to Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej, 

który stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, 

ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdro-

wia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z dymem oraz osobami palącymi. Adre-

satami programu są dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkol-

nych w szkołach; 

 Na zaproszenie wychowawców grup „Pszczółki” i „Biedroneczki” dzieciaczki odwiedziła Pani Grażyna 

Parkitna pełniąca w naszym przedszkolu funkcję intendenta oraz mała Petronelka – laleczka. 

Wspólnie zapoznały dzieci z tematem „Zdrowo się odżywiam – jem owoce i warzywa!”. Przedszkolaki 

z ogromnym zainteresowaniem oglądały teatrzyk i brały udział w zajęciach. Pani Intendent podkre-

śliła, że posiłki w naszym przedszkolu są urozmaicone, bogate w warzywa, owoce, produkty mleczne 

i witaminy, które mają duże znaczenie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci. Dzieci poznały 

zasady zdrowego odżywiania a następnie same przygotowały dla siebie zdrowe śniadanie. Zaprosiła 

również dzieci do udziału w konkursie plastycznym związanym z omawianym tematem. To była 

bardzo pouczająca lekcja. Bardzo dziękujemy pani Grażynce i małej Petronelce za przyjęcie zapro-

szenia i poświęcony nam czas.  

 W dniu 21 marca dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Dzieci dowiedziały 

się o starym zwyczaju pożegnania zimy. Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią dnia 

było zrobienie Marzanny oraz zaśpiewanie jej kołysanki. Mamy nadzieję, że starania naszych wspa-

niałych Przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre; 

 27.04.2021r. – odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom oraz uczestnikom gminnego konkursu 

„Świąteczna pisanka wielkanocna” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-

acji w Przystajni; 

 Zapraszamy chętne dzieci do udziału w III edycji konkursu gminnego "Zdrowy talerz" organizowa-

nego przez Szkołę Podstawową w Borze Zajacińskim – „Regulamin” dostępny na stronie internetowej 

naszego przedszkola lub w/w szkoły. 

 Z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek biblioteka w Przystajni zaprosiła starszaków                      

z naszego przedszkola na spotkanie autorskie online z pisarzem Marcinem Koziołem „Pogoda dla 

puchaczy” – warsztaty o przyrodzie i pogodzie – w najbliższy piątek 7 maja 2021r. o godz. 8:10.   

 Centrum Stomatologii „Perfect” z Dąbrowy Górniczej zaprosiło nasze przedszkole do bezpłatnego 

udziału w profilaktycznym przeglądzie stanu jamy ustnej dzieci. Przegląd obejmuje: ocenę stanu 

uzębienia oraz wykrywanie wad zgryzu. Każdy uczestnik otrzyma opisową informację. Udział 

dziecka w w/w projekcie wymaga pisemnej zgody Rodzica.   

 Czekamy na decyzje rządu dotyczące luzowania obostrzeń związanych z Covid-19, ponieważ będą 

one miały decydujący wpływ na możliwość organizowania uroczystości przedszkolnych związanych 

z obchodami Dnia Matki oraz uroczystością pożegnania starszaków.   

 W czerwcu planowany jest seans pt. „Kaluokahina – zaczarowana rafa” wyświetlany przez objazdowe 

Kino Sferyczne w nadmuchiwanej kopule (z zachowaniem reżimu sanitarnego).  

 Dziękujemy Rodzicom, którzy uregulowali wpłatę na Radę Rodziców.  

 Podziękowania: 

 Pani A. Widera (mamusi Majki) za jajka, Pani B. Stemplewskiej (mamusi Oliwiera) za zabawki, 

Pani A. Pawełkiewicz (mamusi Dominika) za krzesełeczka, Centrum Wielobranżowemu GLOBI – 

za ziemię, nasiona oraz cebulki kwiatowe dla grupy „Motylki”; 

 Wszystkim Rodzicom, którzy przekazali do przedszkola roślinki do wiosennego kącika przyrody; 

Gazetka została zredagowana przez Sylwię Pilśniak i Jolantę Kotarską przy współpracy Jolanty Boreckiej 


