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Warto przeczytać

 MĄDRA GŁÓWKA - FINAŁ 

 RODZICU – Pomóż a nie wyręczaj 

 Widomości z grup 

 WAŻANE WIADOMOŚCI - CZERWIEC 
 

Nasza gazetka 
 

     

 
 
 
 

 

KĄCIK RODZICA 
 

 
Pomóż, lecz nie wyręczaj…. 
 
 
 
Nieraz na pewno zdarzyło się Wam zirytować na dziecko, bo nie 
słuchało tego, co do niego mówiliście, albo nie robiło tego, o co je 
prosiliście. Jak to się dzieje, że jednego dnia dzieci z nami zgodnie 
współpracują, a drugiego wcale? 
 
Pomóż dziecku zwrócić uwagę na otoczenie słowami: 
ZAUWAŻ, ŻE… ten kamień jest śliski/ta gałąź jest gruba. 
CZY WIDZISZ...te pokrzywy/że Ania stoi obok? 
SPRÓBUJ…przesunąć nogę w prawo/zrobić to wolniej. 
UŻYJ...swoich rąk, nóg, ramion. 
CZY SŁYSZYSZ...szum tej wartkiej wody/silne powiewy wiatru? 
CZY CZUJESZ...ciepło tego ogniska? 
CZY JESTEŚ...przestraszony/podekscytowany/bezpieczny? 
 
Pomóż dziecku rozwiązać  problem słowami: 
JAK PLANUJESZ...przyciągnąć tę gałąź/dostać się na drugą stronę? 
GDZIE ZAMIERZASZ...położyć ten kamień/wykopać dołek? 
W JAKI SPOSÓB…zejdziesz z drzewa/przyniesiesz piasek?  
KTO...idzie z tobą/będzie z tobą/pomoże ci zrobić? 

Opracowanie: Agnieszka Jancewicz       
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KOLOROWANKA 
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SMACZNIE I ZDROWO     
    Czy chipsy mogą być zdrowe?  
 

Jeśli przygotujesz je z jarmużu – zdecydowanie tak. Zielone, pomarszczone liście kapusty są 
źródłem witaminy A, C, a także wapnia i antyoksydantów. Twoje dziecko będzie zafascynowane zielonymi 
chipsami, dlatego wykorzystaj jego ciekawość, by przemycić warzywa. W niespełna pół godziny otrzymasz 
chrupiącą przekąskę pełną witamin, idealną także dla dorosłych na mecze Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej. 
Chipsy z jarmużu 
Składniki: 

 kilka liści jarmużu 
 przyprawy ( sól morska, słodka papryka, ostra 

papryka w wersji dla dorosłych) 
 oliwa 

Sposób przygotowania: 
1. Umyj dokładnie i osusz liście jarmużu. Usuń zgrubiałe, 
łykowate części. 
2. Porwij liście na mniejsze kawałki i wymieszaj dokładnie z 
oliwą. 
3. Rozłóż liście na papierze do pieczenia tak, by liście nie leżały jeden na drugim (im mniejsze porcje, tym 
lepiej jarmuż wysycha i robi się bardziej chrupiący). Posyp liście przyprawami wedle uznania. 
4. Wstaw blachę z jarmużem do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na ok 10 minut (należy otwierać 
piekarnik i sprawdzać, aby chipsy były chrupiące, ale się nie przypaliły). 

Smacznego 

                Opracowanie Beata Szelągowska

 

Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
 

      

ODDZIAŁ I  
MUCHOMORKI 

Jak ten czas szybko leci, już 
mamy czerwiec, a w nim: 
I tydzień – Zdrowo na sportowo 
W tym tygodniu będziemy 

zachęcać dzieci do wszelkich aktywności 
ruchowych. Wzbogacamy przeżycia poprzez 
szlachetne współzawodnictwo. Dzieci poznają 
także różne dyscypliny sportowe. 
II tydzień – Jak to powstaje? 
Zapoznamy dzieci z etapami powstawania chleba 
oraz jego rodzajami. Będziemy pobudzać zmysły 
dzieci: dotyk, smak, zapach. Będziemy 
doskonalić także umiejętność klasyfikowania 
przedmiotów wg podanej cechy. 
III tydzień – Zwiedzamy Polskę 
Dzieci w tym tygodniu poznają różne środki 
lokomocji oraz ważniejsze regiony Polski. 
Skupiamy baczniejszą uwagę na usprawnianie 

narządów mowy, na motywowanie dzieci do 
wypowiadania się na podane temat 
IV tydzień – Wakacje tuż, tuż 
W tym tygodniu zwracamy baczniejszą uwagę 
dzieci na ich bezpieczeństwo zarówno w domu, 
jak i podczas wakacji. Będziemy utrwalać nazwy 
oraz numery służb ratowniczych i mundurowych, 
a także zachęcamy dzieci do czynnego 
odpoczynku podczas wakacji. 
 

Nauczycielki oddziału: 
Agnieszka Jancewicz 
 Beata Szelągowska 

 

Piosenka do nauki – 
 „Koła autobusu kręcą się” 
 

Koła autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się 
koła autobusu kręcą się 
przez cały dzień 

trąbka ciągle trąbi trututu, trututu, trututu 
trąbka ciągle trąbi trututu 
przez cały dzień 

https://parenting.pl/produkty-pelne-antyoksydantow
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wycieraczki chlapią chlap chlap chlap, chlap 
chlap chlap, chlap chlap chlap 
wycieraczki chlapią chlap chlap chlap 
przez cały dzień 

drzwi autobusu otwierają się, zamykają się, 
otwierają się 
drzwi autobusu otwierają się 
przez cały dzień 

a pieniądze brzęczą dzyń dzyń dzyń, dzyń dzyń 
dzyń, dzyń dzyń dzyń 
a pieniądze brzęczą dzyń dzyń dzyń 
przez cały dzień 

Koła autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się 
koła autobusu kręcą się 
przez cały dzień 

Wiersz do nauki - „Wesoła kąpiel” 

Kiedy słońce mocno praży, 
najprzyjemniej jest na plaży. 
Złoty piasek w pięty grzeje. 
Ja się śmieję, wiatr się śmieje! 
Chociaż rzeczka chłodem kusi, 
czy bezpieczna, sprawdzić musisz, 
nim do wody wskoczysz! Plusk! 
Żabka z brzegu głową kiwa, 
że ktoś żabką świetnie pływa 
i z zazdrości zielenieje. 
Ja się śmieję, wiatr się śmieje! 
Szumi woda, śpiewa fala, 
słońce twarze nam opala 
i przez sitko piegi sieje. 
Ja się śmieję, wiatr się śmieje 

 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
     W czerwcu ostatnim miesiącu przed 

wakacjami  będziemy omawiać następujące 
tematy: 
I tydzień: Taki sam, ale inny  
II tydzień : Wszystko może być muzyką  
III tydzień : Znamy zasady bezpieczeństwa  
IV tydzień:  Nadchodzą wakacje  
 
W pierwszym  tygodniu będziemy świętować 
Tydzień dziecka. Oprócz imprez, które będą 
towarzyszyć obchodom święta dzieci, będziemy  
poznawać ludzi różnych ras, określać miejsca ich 
zamieszkania oraz  warunki klimatyczne. Dzieci 

będą poznawać ich  zwyczaje oraz zabawy z 
różnych regionów świata. Zwrócimy uwagę dzieci 
na równość praw wszystkich ludzi. Oraz 
podkreślimy jak ważne w życiu jest okazywanie 
sobie wzajemnej troski i sympatii.  
W drugim tygodniu  zwrócimy uwagę dzieci  na 
muzykę , która jest wszędzie. Będziemy dużo  
śpiewać i słuchać muzyki instrumentalnej.  Dzieci 
utrwalą wygląd instrumentów perkusyjnych: 
kołatki, talerzy  
i sposób gry na nich. Podczas zabaw będą 
wyrażać  muzykę ruchem: reagowanie na zmiany 
tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu. 
Będziemy rozwijać wrażliwość słuchową  poprzez 
rozpoznawanie wybranych instrumentów po 
wydawanych dźwiękach. 
W trzecimi tygodniu będziemy  uświadamiać 
dzieci o  niebezpieczeństwach wynikających z 
nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw-
bawienie się w miejscach niedozwolonych, 
zabawy różnymi źródłami ognia, rozmawianie z 
obcymi ludźmi, zbliżanie się do nieznanych 
zwierząt. Przypomnimy o oznakowaniu miejsc 
przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów oraz 
o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń na placu 
zabaw.  
W czwartym tygodniu będziemy rozmawiać  
o zbliżających się wakacjach. Dzieci poznają 
ważniejsze regiony Polski , które warto odwiedzić 
podczas letniego wypoczynku.  Podkreślimy 
potrzebę chronienia się przed nadmiernym 
słońcem. Utrwalimy   elementarne  zasady 
bezpieczeństwa  
w różnych sytuacjach . Dzieci będą dzielić się 
swoimi planami wakacyjnymi. Podczas zajęć 
poznają środki transportu, którymi mogą jechać 
na wakacje.   
 Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy 
udanego wypoczynku.  

Nauczycielki oddziału : 
Barbara Duda  

Marzena Makowiecka  
Iwona Dąbrowska 

 
Wiersz do nauki: 

Podwórko” J. Koczanowska  

„ 
Na naszym podwórku 

Wspaniała zabawa  
Jest ławka, huśtawka  

i zielona trawa . 
Jest piasek, łopatka 

I wiele foremek 
Są piłki, skakanki 

Czerwony rowerek. 
 

Tutaj się bawimy 
Zapraszamy gości 
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Bo wspólna zabawa  
To mnóstwo radości. 

 
Piosenka do nauki: „Podajmy sobie ręce”  

 
Chociaż świat dokoła 
 Dziwny jest i wielki 

A my tacy mali 
 Mali jak kropelki.  

 
 Ref: Podajmy sobie ręce 

 W zabawie i piosence 
W ogródku przed domem 

Na łące znajomej . 
Podajmy sobie ręce 

Przez burze i przez tęczę 
Pod gwiazda daleką  

Nad rzeczką, nad rzeką. 
 

II. Kiedy nagle z bajki 
Zniknie dobra wróżka 
Kiedy szary smutek 

 Wpadnie do fartuszka. 
 

 Ref: Podajmy sobie…  
 

III. Choć nas czasem dzielą 
Nieprzebyte góry 

Nieskończone drogi 
Zachmurzone chmury. 

  
Ref. Podajmy sobie… 

 

ODDZIAŁ III  MUMINKI 

  Przed nami ostatni 
miesiąc w grupie  
5-latków. Po wakacjach 
spotkamy się w grupie 
starszaków  
w niezmienionym 
składzie  

 Czerwiec to ciągle czas wytężonej pracy, 
zdobywania kolejnych umiejętności i utrwalania 
tych już posiadanych. Będziemy jednak szukać 
jak najwięcej możliwości spędzania czasu na 
świeżym powietrzu, by nasze pięciolatki miały 
możliwość bezkarnego zużycia rozpierającej je 
energii. 
   
TEMATYKA TYGODNIOWA 
„Dzieci całego świata” – Ten tydzień to czas 
zabaw i wszelkiego rodzaju przyjemności, jakie 
dorośli mogą sprawić swoim dzieciom. 
Przedszkole również przygotowuje wiele atrakcji 
dla swoich wychowanków. Będzie -oczywiście – 
festyn, „Przedszkolna Olimpijka”, plener malarski  

i inne niespodzianki, o których – by rzeczywiście 
niespodziankami były – nie możemy zbyt 
wcześnie pisać.  
 
„W poszukiwaniu sprawiedliwości” – to kolejny 
z cyklu tematów, które mają pomóc „Bulinkom” 
stać się odpowiedzialnymi, mądrymi  
i uczciwymi ludźmi.  Mamy nadzieję, że 
opowiadania, przykłady z literatury i dnia 
codziennego pomogą nam zrozumieć pojęcie 
„sprawiedliwość”, a także przekonają, że 
„sprawiedliwie nie zawsze znaczy równo…”. 
 
„Moje podwórko” – tym razem naszą uwagę 
poświęcimy naszemu najbliższemu otoczeniu, 
miejscom dobrze znanym. Jedno z „podwórek” to 
to znajdujące się obok domu, drugie to nasz 
przedszkolny plac, na którym spędzamy dużo 
czasu. Czy na tych podwórkach ktoś jeszcze 
przebywa? Czy my jesteśmy najważniejsi i nie 
musimy zwracać uwagi na nikogo więcej? Razem 
poszukamy odpowiedzi na te pytania… 
 
 „Wakacyjne plany” – Przed nami piękne 
(mamy nadzieję) lato. Dorośli mają swoje plany, 
ale my też im nie ustępujemy. Mamy marzenia 
(„nauczyć się jeździć na dwóch kółkach”, 
„pojechać do babci/cioci”), plany („pojadę do 
Grecji”, „będę chodzić do pracy mamy”)  
i oczekiwania („jeszcze nie wiem, co rodzice 
wymyślą”). Może w ich realizacji pomoże nam 
usystematyzowanie wiedzy o naszym kraju  
i poznanych europejskich państwach?  
 

W dalszym ciągu ZACHĘCAMY wszystkich 
rodziców do prezentacji swoich 
zainteresowań/zawodu naszym wychowankom. 
Wszystkim, którzy wyrażą chęć spotkania z grupą 
obiecujemy pomoc i wsparcie :)  

 
Nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 

Maria Borowik 
 

Wiersz do nauki:  „Tato, czy już lato?” 
 
Powiedz, proszę! Powiedz tato 
po czym można poznać lato? 
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 
Po prostu: 
Po słodkich malinach; 
Po bitej śmietanie z truskawkami; 
Po kompocie z wiśniami; 
Po życie, które na polach dojrzewa; 
Po letnich ulewach; 
Po słowiku, co wieczorami śpiewa; 
Po boćkach uczących się latać; 
Po ogródach tonących w kwiatach; 
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Po świerszczach koncertujących na łące; 
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce; 
Po zapachu skoszonej trawy i róż; 
I... już! 
 
Piosenka do nauki:  „Polska” 
 
Czy to noc, czy to dzień – w kraju naszym pięknie 
jest już od morza aż po góry. 
Szczyty Tatr cudne są, niebo dumnie pręży pierś i 
wzlatuje ponad chmury. 

Bo to nasz kraj, nasza Ojczyzna. 
Językiem mym piękna polszczyzna. 
/Polska ziemia wzdłuż i wszerz 
najcenniejsza dla mnie jest.  
Zawsze będę mieszkać tutaj./ (powt.) 
 

Jezior blask, morza szum wszystko dla mnie 
piękne jest w ukochanym kraju moim. 
Tutaj las, jezior blask każdym latem wzywa nas, 
wiatr kołysze białe chmury. 
  Bo to nasz… 

 
 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

 
 W czerwcu proponujemy  
realizację następującej  
tematyki : 
 
1.Dzieci z całego świata  
zadania do realizacji: 

-nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc 
ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w 
jakich żyją, 
-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, 
mieszkanie), 
-zwrócenie uwagi na zabawy dzieci z różnych 
regionów świata, 
-zapoznanie z figurami geometrycznymi . 
 
2.Uczciwość, pokojowość, szacunek- 
wprowadzenie dzieci w świat wartości 
 
zadania do realizacji: 
-kształtowanie wartości jaką jest uczciwość, 
pokojowość, szacunek czyli kształtowanie 
człowieka wiarygodnego, dbającego o swoje 
dobre imię, 
-nabywanie zdolności rozróżniania mówienia 
prawdy i nieprawdy, 
-kształtowanie umiejętności właściwego 
zachowania się w różnych sytuacjach  
i okolicznościach- czyli „dobre maniery”. 
 
 

3.Nowinki z wiejskiego podwórka 
zadania do realizacji: 
-zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim 
podwórku, 
-różnicowanie i naśladowanie głosów 
wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi, 
-określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt 
dla człowieka, 
-rozwijanie umiejętności dodawania  
i odejmowania, 
-wzbogacanie doświadczeń plastycznych. 
 
4.Wkrótce wakacje 
zadania do realizacji: 
-zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas 
wakacji, 
-uświadomienie zagrożeń związanych  
z wakacyjnym odpoczynkiem, 
-zwrócenie uwagi na przedmioty potrzebne 
podczas wakacyjnych wędrówek, 
-określanie charakterystycznych cech lata, np. 
długie dni, wyższa temperatura. 

                                                                                                                                             
Nauczycielki oddziału: 

Halina Rygorczuk 
Krystyna Lenczewska 

 
 

Wiersz do nauki :  „Dzieci „ Dorota Gellner 
 
Wszystkie dzieci 
na całym świecie 
są takie same. 
Lubią skakać na jednej nodze 
i lubią zanudzać mamę. 
Wszystkie dzieci na całym świecie 
śpiewają wesołe piosenki, 
i byle kamyk, 
byle szkiełko 
biorą jak skarb do ręki. 
Podobno dzieci na całym świecie  
bywają niegrzeczne czasem, 
lecz to nie u nas , nie w naszym mieście- 
to gdzieś za górą za lasem. 
 
Piosenka do nauki :  „Lis i gąski „ sł. i muz. 
 D. i K. Jagiełło 
 
1.Tam pod lasem białe gąski 
moczą nogi w wodzie, 
piją wodę prosto z rzeki, 
kapie im po brodzie. 
2.Nie wiedziały, że w tym lesie 
mieszka groźny lis, 
który chętnie na śniadanie 
zjadłby gąski dziś. 
Ref.: Uciekajcie póki czas, 
rudy lis chce złapać was. 
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ODDZIAŁ V GUMISIE 

 

Gumisie w tym miesiącu 
zakończą już swoją 
edukację przedszkolną. 
Jednak zanim to nastąpi, 
czeka nas niemało 
atrakcji, przedstawienie w 
BTL-u - ,,Misiaczek”, 

wyjazd na całodniową wycieczkę oraz wycieczka 
na komendę policji. 
 
W czerwcu planujemy następującą tematykę i 
zadania do realizacji 
Tydzień  Dziecka -  
- wyrażanie się z szacunkiem o ludziach innej 
narodowości; 
– poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras   
– zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych 
regionów świata.  
- poznanie praw i obowiązków każdego dziecka; 
- układanie i odczytywanie działań 
matematycznych 
– czytanie ilustrowanych tekstów. 
 
Ulubione zabawy 
– poznawanie sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu:  
– bawienie się  
w miejscach niedozwolonych,  
– rozmawianie z obcymi ludźmi 
– jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców  
– zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza 
psów  
– bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, 
przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się 
na placu zabaw. 
 
Żegnamy przedszkole 
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do 
szkoły 
- rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości 
- utrwalanie umiejętności dodawania i 
odejmowania oraz układania zadań 
matematycznych do podanych działań 
- im - wyrabianie poczucia odpowiedzialności za 
wspólny, grupowy występ 
 
Wkrótce wakacje 
- poznawanie zasad bezpieczeństwa, 
przestrzeganie ich  
– przestrzeganie odpowiedniego zachowania się 
podczas burzy, huraganu 
– czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.  
– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat 
znanych dzieciom sytuacji 

 
Dziękujemy wszystkim rodzicom za 4 -letnią 
współpracę, która dotyczyła wspólnych 
przedsięwzięć, projektów, występów dzieci. 
Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku 
przedszkolnego  21 czerwca o godz.15.30  
 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

 
„Pożegnamy przedszkole” – piosenka 
Muzyka: Janusz Tylman 
Słowa: Andrzej Zbigniew Gordon 
 
Cały świat się do nas śmieje. 
W złotym słońcu – złoty świat! 
Jutro szkoła nas powita 
no i nasze siedem lat. 
 
Pożegnamy przedszkole, 
pokłonimy się szkole, 
nową drogą 
pójdziemy odważnie. 
Rozkołyszą się drzewa 
ptak radośnie zaśpiewa 
i będziemy wyglądać poważniej. 
 
Elementarz nam poradzi 
Jak się pisze: Ala, As. 
Plastelina jeszcze nie wie 
co ulepi każde z nas. 
 
Pożegnania czas - wiersz  
Autor: Agata Dziechciarczyk 
 
 
Czas pożegnania, czas rozstania 
Koniec przedszkolnych lat 
Teraz już szkoła, teraz już dzwonek 
Zaprasza do siebie nas 
Miło płynęły przedszkolne lata 
Zabawa, śpiew i taniec 
Teraz tornister i szkolna ławka 
I nowe w szkole Panie 
Drodzy koledzy, kochane panie 
Dzisiaj ostatni już raz 
Poślemy uścisk – iskierkę w kole 
Nasz wspólnej przyjaźni znak 

 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

W Przysłowie -  Gdy czerwiec 
chłodem i wodą szafuje, to 
zwykle rok cały popsuje 
 
CZERWIEC - Nazwa miesiąca 
pochodzi od słowa czerw. Inne 

https://web.facebook.com/agata.dziechciarczyk?fref=mentions
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerw
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źródła wywodzą nazwę miesiąca i nazwę koloru 
czerwonego od owada czerwca polskiego, z 
którego wyrabiano czerwony barwnik (koszenilę) 
do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach 
rośliny czerwiec trwały. 

 
 No i prawie dobrnęliśmy do końca roku 
szkolnego. Czerwiec to ostatni już miesiąc naszej 
pracy i naszych wspólnych przedsięwzięć. 
 W tym miesiącu  planowane tematy 
tygodniowo to: 
 

 ŚWIĘTO WSZYSKICH DZIECI 

 NA  NASZYM PODWÓRKU 

 PODRÓŻE W  NIEZNANE 

 ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE 

 
Atrakcje jakie w tym tygodniu będą wszystkim 
dzieciom z okazji ich święta to: 
- poniedziałek – Muzyka jest wśród nas 
- wtorek – Plener malarski, po południu - festyn 
Rodzinny „Mama, Tata i ja” 
- środa – Olimpijka sportowa 
- czwartek –  plener malarski 
- piątek – piknik – plener malarski- na który 
zabieramy coś do zabawy i coś do  
               jedzenia na kocykach 
 
 Dziękujemy wszystkim tym rodzicom, 
którzy pomagali nam w ciągu tych czterech lat 
spędzonych wspólnie w naszym przedszkolu. 
Przynosili kartki, różne gadżety, pomagali w 
transporcie, mieli chociaż chwilkę czasu, 
wspierali dobrym słowem.  
 

 
Nauczycielki oddziału: 

Anna Stanisławiuk 
Małgorzata Andrejwicz 

 
ŚPIEWAMY: 
"Żegnamy dziś przedszkole"  
sł. i muz. J. Kucharczyk 
 
Tak niedawno przyszły dzieci do przedszkola, 
jednak to już pożegnania dzisiaj pora. 
Czas pożegnać lalki, misie i pajace, 

czeka na nas szkoła. 
Ref. Dziś żegnamy się, choć tak smutno nam, 
        lecz przed nami nowy etap życia, 
        szkoła woła nas. 
        Zabierzemy stąd dobrych wspomnień moc. 
        Gdy będziemy tęsknić za przedszkolem, 
        odwiedzimy was. 
Już czekają nowe książki i zeszyty, 
nowy plecak, nowy piórnik, długopisy. 
koleżanki i koledzy, nowa pani, 
więc się już żegnamy.  
 
SŁUCHAMY: 
 
"MÓJ PRZYJACIEL" B. Szelągowska 
 
Radość wielka mnie rozpiera, 
gdy mam obok przyjaciela. 
On uważnie mnie wysłucha  
Wiem, że mogę mu zaufać. 
 
Jak nikt inny mnie rozśmieszy, 
w chwilach wolnych smutku mnie pocieszy 
To on zawsze mi doradza 
i tajemnic mych nie zradza 
 
Bez wahania mi pomoże  
wtedy, gdy się czuję gorzej. 
I niczego się nie boję, 
kiedy obok niego stoję. 
 
 

 
 
 
 

                                                
MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA  

 
W czerwcowym numerze znajdują się ostatnie zadania z całorocznego konkursu 

MISTRZ MADRA GŁOWKA. 
Do dnia 15.06.2018r. przynosimy do sekretariatu Kartę konkursową wraz z zadaniami. 

Ze względu na konieczność zakupienia odpowiedniej liczby nagród termin ten jest 
ostateczny. 

                            

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_karminowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_trwa%C5%82y
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KALENDARZ – WYDARZENIA CZERWIEC 2018r. 

 
04-15 czerwiec – trwają zapisy na miesiąc lipiec. Przedszkole pracuje w układzie grup łączonych. Ze 
względu na fakt iż okres wakacyjny jest jedynym możliwym okresem urlopowym dla personelu przedszkola 
( konieczność ustalenia obsady kadrowej)  – prosimy o wnikliwe przeanalizowanie potrzeby zapisu dziecka. 
LISTY znajdują się u nauczycielek poszczególnych oddziałów. 
 
04.06.2018r. – po śniadaniu – zabawy rytmiczne przy muzyce 
05.06.2018r. – po śniadaniu plener malarski 
                        16.00- FESTYN rodzinny „Mama, Tata i JA”  
06.06.2018r.- olimpijka sportowa 
07.06.2018r. – podsumowanie akcji „Plecaczkowo” 
08.06.2018r. – piknik na trawie 
11.06.2018r. – godz. 16.30  spotkanie Rady Rodziców – podsumowanie roku szkolnego 2017-2018 
12.06.2018r. – Spektakl „MISIACZEK „  w Białostockim Teatrze Lalek – wyjeżdżają dzieci z oddz. 
14.06.2018r. – Spektakl „MISIACZEK „  w Białostockim Teatrze Lalek – wyjeżdżają dzieci z oddz. 
opłata za autokar 5,00 zł. 
wyjazd godz. 8.30 , śniadanie 8.00 
spektakl teatralny oraz wszystkie atrakcie w/w okresie  finansowane są z funduszy RADY RODZICÓW 
19.06.2018r.- godz.9.00– wyjazd edukacyjny całodzienny do Krainy Krasnoludów w ramach projektu 
„Przedszkolaki odkrywają świat” współfinansowanego z EFS – pobyt oraz część opłaty za dojazd 
finansowane jest z funduszy projektu . Rodzic dopłaca 8,00 zł do autokaru. 
 
POŻEGNANIE DZIECI ODCHODZĄCYCH DO SZKOŁY: 
 
21.06.2018r. – godz. 15.30 – oddział GUMISIE 
22.06.2018r. – godz. 16.00 – oddział BULINKI 
 
 

 

„OLIMPIJKA PRZEDSZKOLAKA” 

w Przedszkolu Samorządowym nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku 

 Dnia 09.05.18r. w Przedszkolu Samorządowym nr 68 im. Janusza Korczaka 
 w Białymstoku już po raz piętnasty  odbyła się impreza   „Olimpijka Przedszkolaka” dla przedszkoli 
promujących zdrowie z województwa podlaskiego. 
 Organizowany konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 
 z placówek miasta Białegostoku i województwa podlaskiego. Składa się on z dwóch etapów : I etap 
konkurs plastyczny, który jest jednocześnie eliminacją do II etapu – olimpijki przedszkolaka.  
 

Celem naszej imprezy jest kształtowanie  czynnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa od 
najmłodszych lat oraz integracja placówek propagujących zdrowy styl życia. Poprzez ten konkurs 
chcielibyśmy, aby dziecko osiągnęło pewne umiejętności i wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej. 

Patronat nad XV  EDYCJĄ „OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA  „ZDROWO   
I  BEZPIECZNIE”  pod hasłem „NA DRODZE MOJEGO ŻYCIA” objęli:  
Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaski Państwowy 
Inspektor Sanitarny, Podlaski Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Straży Miejskiej  
w Białymstoku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.    
 Przez  te piętnaście lat  w naszym konkursie brały udział dzieci z placówek powiatu białostockiego, 
sokólskiego, monieckiego, bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego i augustowskiego. 

W piętnastej  edycji konkursu udział wzięło  7 placówek – Przedszkole Samorządowe nr 68 im. 
Janusza Korczaka  w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe nr  30 im. Św. Jana Pawła II "Radosne" w 
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Białymstoku, Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, Przedszkole im. Jana Pawła II w 
Korycinie, Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku, Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie, 
Przedszkole nr 3 w Sokółce ( tj. 60 dzieci). 
 

Do II etapu zakwalifikowanych zostało  pięć drużyn 3 osobowych z pięciu placówek tj.: Przedszkole 
Samorządowe nr  30 im. Św. Jana Pawła II "Radosne" w  
w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka 
w Białymstoku, Przedszkole nr 3 w Sokółce, Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, 
Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku (tj. 15 dzieci). Olimpijka odbyła się w klubie osiedlowym 
„Zenit”, gdzie dzieci przemaszerowały z Przedszkola Samorządowego nr 68  barwnym pochodem pod 
opieką policji z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i  Straży  Miejskiej w Białymstoku.  
 Drużyny do wykonania miały 5 zadań teoretycznych z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, higieny, 
zdrowego odżywiania i ekologii oraz 3 zadania sprawnościowe. Zadania oceniała komisja przydzielając 
punkty za prawidłowo wykonane zadania. W naszym konkursie wszystkie drużyny zdobyły maksymalną 
ilość punktów i zajęły pierwsze miejsce. 

 Dzięki hojności sponsorów, każde dziecko za swój wysiłek zostało nagrodzone upominkami, 
dyplomami i medalami. Natomiast przedszkola otrzymały puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, 
nagrody i dyplomy. 
                    

Jesteśmy przekonani , iż kształtowanie czynnej postawy wobec tak ważnego zagadnienia jakim jest 
zdrowe oraz bezpieczne życie przyniesie wymierne efekty w ich przyszłości.  

Dzięki takim imprezom jak nasza,  placówki promujące zdrowie  mogą się spotkać, wymienić się 
doświadczeniem i spostrzeżeniami z zakresu edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym. 
    Placówki mające Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie oraz należące do Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie chętnie się spotykają w celu integracji i wspólnej zabawy.  

                          

 
                
                                                 
 
                                                            
 
 
 
 
               
  
 
 

Zaproszeni goście                                             Drużyna z  Przedszkola  Samorządowego nr 68          
                    w Białymstoku 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 

 
                             ‘ 
 

Pamiątkowe wspólne zdjęcie drużyn i zaproszonych gości 
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA  

 
W czerwcowym numerze znajdują się ostatnie zadania z całorocznego konkursu MISTRZ 

MADRA GŁOWKA. 
Do dnia 15.06.2018r. przynosimy do sekretariatu Kartę konkursową wraz z zadaniami. 

Ze względu na konieczność zakupienia odpowiedniej liczby nagród termin ten jest 
ostateczny. 

                            

JĘZYK ANGIELSKI – lektor Magda Jastrzębska 

 

W CZERWCU 
Kacperki, Muminki, Gumisie, Bulinki: 
Poznają słownictwo związane z kosmosem: 
 

 
 
Poznają nową piosenkę: 

Attention all astronauts  
Please report the rocket ship  
Prepare yourself for blast off  
Thank you!  
Zoom Zoom Zoom  
We’re going to the moon  
Zoom Zoom Zoom  
We’re going to the moon 
 If you want to take the trip  
Climb aboard my rocket ship 
 Zoom Zoom Zoom  
We’re going to the moon  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
We have blast off!  
Zoom Zoom Zoom  
We’re going to the moon  
Zoom Zoom Zoom  
We’re going to the moon  
If you want to take the trip 
 Climb aboard my rocket ship  
Zoom Zoom Zoom 
 We’re going to the moon  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 We have blast off! 
 
 

Nauczą się słów związanych z latem: 

 
swimsuit – strój kąpielowy 
bucket – wiaderko 
suitcase – walizka 
lighthouse – latarnia morska 
flippers – płetwy 
sandcastle – zamek z piasku 
diving – nurkowanie 
 
Smerfy, Muchomorki: 

Nauczą się nazw zwierząt domowych: 
 

 
 

Poznają nową piosenkę: 
Do you have a pet? Yes, I have a dog. 
 I have a pet. He is a dog.  
And he says, 
"Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof."  
I have a cat. 
 I have a pet. She is a cat. 
 And she says, 
 "Meow, meow, meow, meow, meow. Meow 
meow." 
 I have a mouse. 
 I have a pet. He is a mouse. 
 And he says, 
 "Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. 
Squeak squeak." 
 Woof woof. Meow meow. Squeak squeak. 
 I have a bird. 
 I have a pet. He is a bird.  
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And he says, 
 "Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet." 
I have a fish. 
 I have a pet. She is a fish.  
And she says,  
"Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub."  

I have a lion. A lion?!  
I have a pet. He is a lion. 
 And he says,  
"Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar." 
 Tweet tweet. Glub glub. ROAR! 
 

           

         
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt: „Przedszkolaki odkrywają świat”, nr RPPD.03.01.01-20-0202/16 

WYJAZD EDUKACYJNY PENTOWO 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

                   
 
 
 
 

Warsztaty dla nauczycieli „Przyroda ożywiona i  
nieożywiona …” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztaty dla rodziców „Gry i zabawy rozwijające …” 
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