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Witamy w czerwcu! Przed nami 

ostatni miesiąc w roku szkolnym 

2021/2022. To właśnie w czerwcu 

większość z nas planuje urlop          

i myśli o wakacjach oraz 

odpoczynku.  

A za co dzieci kochają czerwiec? 

„Lubię czerwiec za to, że jest lato 

Za cudowne wakacje z mamą i tatą 

Za słoneczko, które jak szalone grzeje 

Za słodkie truskawki, dojrzałe czereśnie” 

 

 

 

 

 

W czerwcu obchodzimy 

także bardzo ważne święto: 

Dzień Ojca. Życzymy 

wszystkim Tatusiom przede 

wszystkim zdrówka, spełnienia 

marzeń oraz zadowolenia         

ze swoich pociech.  

Wszystkiego najlepszego!!! 

 

 

 

 

 

 



1. Kącik urodzinowy  

W maju urodzinki obchodzili: 

 Grupa „Słoneczka” 

                             -Dawidek 

 Grupa „Pszczółki” 

-Natalka 

 Grupa „Króliczki” 

 -Oliwka 

 -Jagódka 

 Grupa „Motylki” 

    -Emilka 

    -Roberto 

-Krzyś 

 Grupa „Żyrafki” 

        -Jaś 

-Mateuszek 

 Grupa „Kotki” 

-Jaś 

-Julka 

-Dominiczek  
 

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, spełnienia 

wszystkich marzeń oraz samych cudownych chwil 

życzą Przedszkolaki oraz Ciocie 
 

 

 

 

 



2. Poczytaj mi Mamo! Poczytaj mi 

Tato! 

 

 

 

 

„Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski 

 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 

 

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki 

przynieś, falo, w darze. 
 

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 

za mgłą, za obłokiem. 

 

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze!    

                                    „Na plaży” J. Ratajczak  

 

Chlapu – plastu, już od brzasku 

Budujemy miasto z piasku 

Piękne miasto nad miastami 

W jakim nie mieszkamy sami 

Domy barwne aż nad podziw 

Fruwa się w nich, czy też chodzi? 

Można by tu żyć wspaniale 

Gdyby deszcz nie padał wcale. 



„Wakacyjne rady” W. Badalska 

 

Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj 

kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda 

chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 

 

Jagody nieznane 

gdy zobaczysz w borze - 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! - 

bo zatruć się możesz. 

 Urządzamy grzybobranie 

jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz 

nie wkładaj go do koszyka. 

 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj! 

 

Gdy w polu, w lesie, czy za domem 

wykopiesz przedmiot zardzewiały 

- nie dotykaj go! 

Daj znać dorosłym! 

Śmierć niosą groźne przedmioty! 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lektura dla Rodziców 

 

Bezpieczne wakacje naszych dzieci 

 
 

 

 

W okresie letnim dzieci rzadziej niż w pozostałych miesiącach uczęszczają do 

przedszkola. I słusznie, przedszkolaki również potrzebują odpoczynku po wielu miesiącach 

wczesnego wstawania i uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych. 

Niestety, doświadczenie uczy nas, że w tych dniach nasze pociechy częściej narażone 

są na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje, które mogą zagrażać ich zdrowiu, a nawet 

życiu. Czasami opieka starszego rodzeństwa, dziadków, a nawet samych rodziców okazuje się 

niewystarczająca czy niewłaściwa. A przecież większości wypadków można by uniknąć przy 

zachowaniu odrobiny przezorności. Wakacje to czas, kiedy dzieci długo przebywają na 

świeżym powietrzu, często nad zbiornikami wodnymi, w lasach, na wsi. Nie możemy im 

zabraniać korzystania z dobrodziejstw natury. Świeże powietrze i słoneczna pogoda 

wzmacniają system odpornościowy, wpływają korzystnie na niektóre schorzenia skóry, 

odprężają, ułatwiają odpoczynek po wielomiesięcznej pracy i pozwalają na naładowanie 

akumulatorów na następne miesiące. Musimy jednak pamiętać, że przedszkolak jest jeszcze 

zbyt mały, aby właściwie ocenić sytuację niebezpieczną i stopień zagrożenia własnego 

zdrowia czy życia. Dlatego obowiązkiem rodziców jest nauczenie dziecka, jak unikać sytuacji 

niebezpiecznych i jak postępować, kiedy już się pojawią. Dopiero wtedy wspólny 

wypoczynek będzie przyjemnością dla dziecka i jego opiekunów. Stąd nasz apel: 



ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH POCIECH W CZASIE WAKACJI. 

POKAŻMY DZIECIOM, GDZIE RODZI SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO I JAK 

POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH TRUDNYCH. 

Zachowanie na ulicy 

Przedszkolak nie powinien sam wychodzić na ruchliwą ulicę, nawet jeśli wydaje nam się, że 

opanował już sztukę przechodzenia przez jezdnię. Nie wystarczy wielokrotne powtarzanie 

dziecku zasad przy tym obowiązujących („spójrz w prawo, w lewo, jeszcze raz w prawo i 

upewnij się czy nie nadjeżdża samochód”), sami także musimy robić to prawidłowo! W 

czasie spacerów zachęcajmy malucha, aby pokazał nam jak bezpiecznie przechodzić przez 

jezdnię. 

 Podróż samochodem  

Dla dziecka najważniejszym elementem wyposażenia samochodu powinien być odpowiedni 

do jego wieku i wagi fotelik! Koniecznie musi być solidnie umocowany pasami na tylnym 

siedzeniu. Dla bezpieczeństwa własnej pociechy, w tej kwestii nie ustępuj protestom dziecka. 

Przyzwyczaj je, że nie ruszycie z miejsca, jeśli dziecko nie będzie siedziało zapięte w foteliku 

(czy na podstawce). Kiedy podróż jest długa i męcząca zrób przerwę. W upalne dni nie 

zostawiaj dziecka samego w samochodzie (zwłaszcza na pełnym słońcu), ponieważ grozi to 

odwodnieniem czy udarem słonecznym. 

Odpoczynek nad wodą 

Popularnym miejscem letnich wyjazdów są okolice akwenów wodnych. Dzieci lubią kąpiele, 

plażowanie, czy budowanie zamków z piasku. Niestety, zdarza się, że oddający się 

słonecznym rozkoszom opiekunowie zapominają o własnych pociechach. Tymczasem 

wystarczy kilka chwil, aby ciekawy świata maluch zgubił się w tłumie wypoczywających, 

bądź, aby skusiła go ciepła woda. Mając świadomość ewentualnych niebezpieczeństw, 

wybierając miejsce do pływania decydujmy się na kąpieliska z ratownikiem, który 

profesjonalnie zareaguje w sytuacji zagrożenia. Pamiętajmy, że bezmyślnością jest pice 

alkoholu podczas odpoczynku nad wodą, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy pod opieką 

przedszkolaka! 

Ostrożnie ze słońcem 

W upalne dni pamiętajmy o właściwej ochronie przed słońcem i zapobiegajmy oparzeniom. 

Lekarze są zgodni, że delikatna skóra dziecka nie jest jeszcze odporna na intensywne 

promieniowanie słoneczne. Radzą, aby unikać długiego przebywania w pełnym słońcu 

między godz. 10 a 15. W tym czasie dzieci powinny się bawić w miejscach zacienionych. 

Wiedząc, że znaczna część promieni przenika przez chmury stosuj kremy ochronne z filtrami 

UVA o wysokim faktorze przeznaczone dla dzieci nawet w mniej słoneczne dni. 

Wykorzystujmy parasole. Dbajmy o właściwe ubranie, przede wszystkim o przewiewne 

nakrycie, które będzie chroniło głowę i wrażliwy kark. Pamiętajmy, że mózg bardzo szybko 

się nagrzewa, a ponieważ jest organem dobrze ukrwionym łatwo dochodzi do przegrzania 



całego organizmu. Starszego przedszkolaka warto zachęcać do samodzielnej dbałości o skórę 

proponując mu np., aby wysmarował się kremem ochronnym barwiącym ciało. Będzie to dla 

niego wspaniała zabawa. W upalne dni należy pamiętać o dostarczaniu organizmowi dziecka 

wystarczającej ilości płynów. 

 W lesie i na wsi 

Obawy osób wypoczywających w okolicach leśnych budzą owady, głównie komary, kleszcze 

i pszczoły. Najlepszą ochroną przed tego typu zagrożeniem jest ubieranie dziecka w spodnie            

i koszulkę z długim rękawem, a na głowę – czapkę (unikajmy jaskrawych kolorów). 

Nieosłonięte części ciała warto posmarować preparatem chroniącym przed intruzami. 

Wychodząc z domu sprawdźmy, czy ubranie nie jest poplamione słodkimi produktami. Po 

powrocie z lasu dokładnie oglądajmy skórę, czy nie ma w niej kleszcza. Poza tym, unikajmy 

jedzenia słodyczy na powietrzu, a podając dziecku picie sprawdzajmy, czy na obrzeżu lub 

wewnątrz naczynia nie ma pszczół czy os. Wyjeżdżając na wieś sprawdźmy, czy                     

w miejscach, gdzie bawi się malec nie ma niebezpiecznych maszyn i urządzeń rolniczych. 

Już teraz warto się upewnić, czy nasza pociecha pamięta jak się nazywa, wie gdzie 

mieszka i ewentualnie zna numer domowego telefonu. Mamy nadzieję, że po wakacjach 

spotkamy się zdrowi i wypoczęci, czego serdecznie życzymy. 

 

 

 

 

 

Źródło: http://dobre-przedszkole.edu.pl/bezpieczne-wakacje-naszych-dzieci/ 



4. Podróże małe i duże 
 

KOSKOWA GÓRA 

 

Dziś niepozorny szlak w Beskidzie 

Makowskim, z licznymi widokowymi 

polankami. Przyznajcie sami, słyszeliście 

wcześniej o Koskowej Górze?  Jest to najwyższy 

szczyt pasma o tej samej nazwie i wznosi się na 

wysokość 867 m n.p.m. Może nie jest to jakaś 

wybitna wysokość, ale miejsce naprawdę 

widokowe. Żeby było jeszcze dziwniej, na sam 

szczyt, w teorii, można dojechać autem, do miejscowości Koskowa ale zachęcamy Was do 

wybrania opcji pieszej. Naprawdę warto. 

Naszą wycieczkę zaczniemy w niewielkiej miejscowości na południe od szczytu – 

Jabconiowa. Niestety nie ma tu jakiegoś większego parkingu więc trzeba się gdzieś 

„przykleić”. Stamtąd wyruszamy w górę, najpierw dość stromą i kamienistą drogą (ale już 

nad wsią przepiękny widok) a potem wchodzimy w las, co jakiś czas natrafiając na widokową 

polanę. Właśnie to w tym szlaku jest świetne, że naprawdę jest dużo widoczków, na różne 

strony. Często spacerując po Beskidach, tych widoków nie ma, bo cały szlak i szczyt              

są porośnięte lasem. Tutaj polany zachęcają i do oglądania widoków i do piknikowania. 

Po dojściu na grzbiet (niebieskim szlakiem turystycznym) dojdziemy do miejscowości 

Koskowa i otworzy się przed nami widok na beskidzkie pasma na północ od Koskowej Góry. 

W sumie w każdą stronę w którą się nie obrócimy będą panoramy. Jeśli chcecie możecie 

podejść grzbietem, żółtym szlakiem, w kierunku nadajnika, tam będą jeszcze lepsze widoki, 

w kierunku południowym i zachodnim. 

Sam szczyt Koskowej Góry leży 

poza szlakami ale łatwo do niego 

dojść, polną drogą, kierując się 

mniej więcej spod nadajnika na 

południe. 

Cała trasa, którą znajdziecie 

poniżej, ma jakieś 10 km (łącznie 

w dwie strony) i jest naprawdę 

bardzo urozmaicona. 

 

Czy można się tam wybrać          

z dziećmi? Trasa jest średnio 

wymagająca. Na samym 

początku, nieprzyjemne, strome, 

kamieniste podejście. Jak to             



w lesie z wózkiem nie da rady. Jeśli Wasze kilkuletnie dziecko lubi chodzić po górach to 

zdecydowanie powinno dać sobie radę  i tutaj. 

A co z psami? Trasa nie prowadzi przez żaden rezerwat więc można wybrać się z psem. 

Pamiętajcie jednak, że w każdym lesie pies nie powinien być puszczany luzem. 

JAK DOJECHAĆ: dojazd własnym autem z centrum Krakowa zajmuje ok godziny. 

Problem jest parkowanie na miejscu, gdyż nie ma żadnego przeznaczonego na to terenu. 

Trzeba się gdzieś autem „przytulić”. jeśli chcielibyście dojechać tu komunikacją publiczną 

szukajcie busów na trasie Skomielna Czarna – Wieprzec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Koskowa Góra | Okolice Krakowa 

https://okolicekrakowa.com.pl/koskowa-gora/?fbclid=IwAR27-cBmUjxvKbRIUUj36vOH8eRVdSNTjF6f6EkvP2D0kQ6viTfR74kn8v4


5. Mały Artysta 

 

 

 

Ty razem mamy nieco inną propozycję pracy plastycznej. Zachęcamy 

Was do zrobienia …..mydełek. Jednak do tego zadania będzie Ci  potrzebna 

pomoc osoby dorosłej. 

Potrzebne będą: żelatyna, płyn do kąpieli, woda, sól, cukier, silikonowe 

foremki, barwniki spożywcze, kwiatki 

 

Przepis na mydełka domowej roboty 

 75 g żelatyny 

 250 ml gotowanej wody 

 250 ml płynu do kąpieli 

 1 i pół łyżki soli 

 1/4 łyżeczki cukru 

 

 

 

 

Żelatynę rozpuszczamy w gorącej wodzie, następnie dodajemy sól, 

cukier, płyn do kąpieli i dobrze mieszamy. Do foremek wkładamy 

przygotowane dodatki do mydełka (u nas kwiatki) i zalewamy powstałą, płynną 

masą. Opcjonalnie możemy dodać do każdej z foremek kropelkę barwnika 

spożywczego, aby nadać mydełkom kolor. Foremki wstawiamy na 45 minut do 

lodówki 

O czym warto wiedzieć 

 Mydełka są niezwykle delikatne, lekko galaretowate – inne niż typowa, twarda 

kostka mydła. Z podanych proporcji wyszło mi ok. 10 sztuk. 

 Ponieważ mamy maj i mnóstwo kwitnących kwiatów, proponuję aby 

wykorzystać je jako składniki mydełek. Natomiast nie są one trwałe, szczególnie 

kwiaty bzu. Jako dodatki najlepiej jest wykorzystać suszone liście i kwiaty. 

Warto też dodać inne elementy. Ja chętnie zrobię następnym razem mydełka z 

cynamonem oraz zmielonymi ziarenkami kawy. 



 Barwa płynu do kąpieli nadaje kolor mydełkom, jeżeli będzie on transparentny, 

to i mydełka wyjdą transparentne. 

 Do białej bazy mydlanej można dodać barwniki spożywcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  Mydełka domowej roboty - pomysł na prezent na Dzień Mamy (dzieciakiwdomu.pl) 



 

6. Projekt „Co słonko widziało” 

 

 

Przypominamy, że nasze 

przedszkole bierze udział w 

projekcie „Co słonko 

widziało?”. Oczywiście jest 

to projekt realizowany przez 

nauczycieli, ale jednym z 

zadań jakie mamy do 

wykonania jest zaangażowanie w niego Rodziców.                        

I tutaj mamy prośbę: jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę przyjść 

do grupy swojego dziecka i poczytać wiersze M. Konopnickiej 

to bardzo zapraszamy. 

Tym razem, w ramach projektu proponujemy wiersz pt. „Tęcza” 

 

 

„Tęcza” M. Konopnicka 

 

— A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atłasie? 

 

— Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy; 

Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 

 

Pożyczyło sobie farby 

Od kwiatów z ogroda; 

Malowało tęczę na znak, 

Że będzie pogoda! 



7. Co nas czeka w czerwcu?  

1 czerwca - Dzień Dziecka 

9 czerwca - Dzień Przyjaciela 

16 czerwca - Boże Ciało 

21 czerwca - Dzień Żyrafy 

22 czerwca - Akademia z okazji 

„Zakończenia Przedszkola” grupy 

„Pszczółki” 

23 czerwca - Dzień Ojca 

28 czerwca - Akademia z okazji „Zakończenia Przedszkola” grupy „Słoneczka” 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE W DNIACH : 04.07.2022- 29.07.2022 

PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE. 

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji! 
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