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CZYLI WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLAKA

DRODZY RODZICE !
Dzieciom, które idą do szkoły życzymy sukcesów w szkole, bo choć niedługo
zasiądziecie w szkolnych ławkach my na pewno o Was nie zapomnimy. Rodzicom,
zaś życzymy wyrozumiałości oraz zadowolenia z osiągnięć Waszych pociech i dziękujemy
za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyli powierzając swoje największe skarby- wasze dzieci..

A wszystkim przedszkolakom i ich rodzinom życzymy udanych wakacji...
Czerwiec w grupie Biedronki

Czerwiec to miesiąc wielu wrażeń. Zaczął się pięknym świętem,
jakim jest Dzień Dziecka. W tym dniu czekała na nas niespodzianka, którą
przygotowały nam nasze Panie i Pan Krzysiu. Była to inscenizacja
pt. "Witajcie w naszej bajce". Po występie dostaliśmy od Pani dyrektor
paczki niespodzianki. Oprócz tego w naszym ogrodzie nastąpiło uroczyste otwarcie nowego
sprzętu do zabaw. Było wesoło, musieliśmy uzbroić się w ogromną cierpliwość, by móc
skorzystać z każdej "nowości". Dopisała nam pogoda więc mogliśmy cieszyć się do woli
ogrodowymi atrakcjami. Po Dniu Dziecka niestety czas wrócić do codziennych obowiązków
a tych w czerwcu nam nie brakowało. Przygotowywaliśmy się do uroczystego zakończenia
roku szkolnego, które odbyło się 18 czerwca. Przygotowaliśmy rodzicom krótki występ
, żegnając zabawki na czas wakacji. Na zakończenie daliśmy rodzicom teczki z naszymi
pracami plastycznymi zgromadzonymi przez cały rok. Na pewno będzie to piękna,
sentymentalna w przyszłości
pamiątka. Oprócz tego dostaliśmy upominki - gry
i książki. Czekając na wakacje, poznaliśmy środki lokomocji, którymi możemy wybrać się
w wakacyjną podróż. Pociąg, samolot, samochód czy może statek? o tym na pewno dowiemy
się po wakacjach, na które czekamy z ogromną radością. Trudno uwierzyć, że pierwszy rok
pobytu w przedszkolu jest już niemalże za nami. Czekaliśmy na planowaną wycieczkę
i musieliśmy ją odwołać ze względu na bardzo brzydką pogodę. Deszcz popsuł nam
wszystkie plany a pogody niestety nie można zaplanować choć bardzo chcieliśmy by był to

dzień ciepły, słoneczny - po prostu plażowy. Miejmy nadzieję, że takich dni plażowych
w wakacje nie zabraknie i wrócimy do przedszkola wypoczęci, opaleni i tak samo radośni jak
do tej pory. Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy udanego i przede wszystkim
bezpiecznego
wypoczynku.
Do
zobaczenia
po
wakacjach.
Czerwiec u „Pszczółek”

W tym roku
Dzień Dziecka w naszym Malutkowie przebiegał
pod hasłem: Brzechwa dzieciom. Nauczyciele przygotowali interpretację
wierszy i włączyli dzieci do wspólnej zabawy. Na ten dzień, panie
kucharki przyrządziły smaczne posiłki według menu sporządzonego
przez dzieci wspólnie z rodzicami.
Czerwiec to ostatni miesiąc roku szkolnego. Dzieci z niecierpliwością
czekały na wakacje. Między chwilami zabawy, uczyły się wierszy
i piosenek na uroczystość zakończenia roku szkolnego, na którą zaprosiły swoich rodziców.
Pszczółki rozmawiały o wakacjach i bezpiecznym, letnim wypoczynku. Uczyły się
przy tym poprawnie budować zdania opowiadając gdzie wybierają się na wakacje.
Są świadome jak należy się zachowywać w miejscach obcych i nieznanych.
Na podstawie wiersza E. Ostrowskiej „ Tajemnicze słowa”, dzieci przypomniały sobie
w jakich sytuacjach należy stosować zwroty grzecznościowe, nazywane przez nas
„czarodziejskimi”.
Wyjeżdżając na wakacje, często zawieramy znajomości i nowe przyjaźnie. Dzieci
„Pszczółki” rozmawiały o tym, czym różni się kolega od przyjaciela. Próbowały zdefiniować
pojęcie „przyjaciel”.
Dowiedziały się też dlaczego pies jest przyjacielem człowieka?
Żegnamy pracowity rok szkolny i życzymy kolegom, przyjaciołom i wszystkim
wybierającym się na urlop - wspaniałego wypoczynku.

„KRASNOLUDKI „ W CZERWCU
Czerwiec „Krasnoludki rozpoczęły od uroczystości z okazji Dnia
Dziecka. Był to bardzo radosny dzień, wypełniony po brzegi prezentami
i licznymi niespodziankami.
Nauczyciele chcąc sprawić radość swoim wychowankom zorganizowali teatrzyk w oparciu
o wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Wszyscy świetnie się bawili, nikt tego dnia nie
wyszedł smutny z „Malutkowa”.

Podczas zajęć tematycznych w przedszkolu mogliśmy zgłębić zwyczaje i t radycje
dzieci żyjących w różnych częściach świata. Porównywaliśmy ich stroje z naszymi ubraniami
.Nasze prace plastyczne doskonale odzwierciedliły wygląd dzieci, które znacznie różnią się
od nas zarówno ubraniem jak i kolorem skóry. Poznaliśmy również zabawy ,w które bawią
się dzieci świata i stwierdziliśmy , że są bardzo podobne do tych , w które my bawimy się
na co dzień.
Jednym z ciekawych tematów, które zgłębialiśmy w tym miesiącu były skarby ziemi.
Dowiedzieliśmy się, że pod ziemią możemy znaleźć obok węgla również złoto, kamienie
szlachetne a także ropę, gaz i sól, które są niezbędne do życia. W przedszkolnej piaskownicy
urządziliśmy sobie zabawę w małych archeologów i próbowaliśmy wykopać cenne pamiątki.
Podczas zajęć na temat segregacji odpadów przekonaliśmy się o tym, że o ziemię należy dbać
i kochać ją całym sercem, aby mogła służyć nam i następnym pokoleniom. Za pomocą
techniki collag'e wykonaliśmy makietę ziemi i umieściliśmy na niej skarby ukryte
w podziemiach.
Wszystkie „Krasnoludki” wiedzą, że czerwiec to miesiąc letni, w którym dni są długie
i ciepłe, a noce krótkie. W tym miesiącu również rozpoczynają się wakacje. Tematem
przewodnim zatem, były rozmowy na temat podróży wakacyjnych. Zastanawialiśmy się dokąd
najlepiej pojechać ,czy w góry ,czy zostać nad morzem?.Dzięki pocztówkom z różnych
zakątków Polski mogliśmy podziwiać piękno naszego kraju, ukształtowanie terenu oraz piękne
zabytki. Nauczyliśmy się na pamięć wierszyków pt: „Wakacyjne rady”, które
zaprezentowaliśmy podczas uroczystości z okazji Zakończenia Roku . Były kwiaty, całusy
i życzenia dla wychowawców i dyrektorów przedszkola. Rodzice nagrodzili występ gromkimi
brawami, a Pani wicedyrektor rozdała wszystkim dzieciom upominki. Nie zabrakło również
podziękowań dla aktywnych rodziców, którzy najbardziej zaangażowali się w życie naszego
przedszkola.

Kociaki w czerwcu
Dostał Jacek elementarz, Ależ mina uśmiechnięta, Hejże hej, hejże
ha, Elementarz Jacek ma. Hejże hej, hejże ha, Elementarz Jacek ma...
Pierwszy dzień czerwca był jednym z najmilszych dni w roku,
szczególnie dla tych najmłodszych. Po śniadaniu udaliśmy się z wizytą do
Szkoły Podstawowej nr 40 na dni otwarte. Dzieci brały tam udział w
konkurencjach sportowych „Piraci kontra Żeglarze”. Emocjom nie było
końca i wszyscy tego dnia byli wygrani. Po powrocie do przedszkola, wszystkie
przedszkolaki obejrzały przygotowane przez nauczycieli „Wierszyki dla najmłodszych”.
Występy umilały znane piosenki z repertuaru dziecięcego. Do inscenizacji zostały
zaangażowane również dzieci, które z chęcią włączyły się we wspólną zabawę. Po południu
nasza grupa poszła na taras, aby kontynuować rozpoczęte w szkole zawody sportowe.
A na koniec wszystkie dzieci otrzymały prezenty-woreczek pełen niespodzianek nie tylko
tych słodkich.
Następny tydzień poświecony był na temat "Morska przygoda". Dzieci wzbogacały
swoją wiedzę na temat fauny i flory morskiej, nazywały wybrane gatunki ryb morskich

i słodkowodnych. Podczas zabaw matematycznych doskonaliły umiejętność logicznego
myślenia i rozwiązywania prostych działań matematycznych.
Podczas ostatnich dwóch tygodni czerwca dzieci z naszej grupy rozmawiały na temat
zbliżających się wakacji i sposobu ich spędzania: nad morzem, w górach, nad jeziorem, na
wsi. Omawiały co należy zabrać ze sobą jadąc na wakacje. Każdy "Kociak" doskonale wie
, że należy nosić czapkę, lub kapelusz, aby chronić się przed słońcem. Dzieci przypomniały
sobie zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wakacyjnych podróży.
Wykonywały prace plastyczne związane z tematyką letnią.
23 czerwca odbyło się w naszej grupie uroczyste zakończenie roku szkolnego,
a dla większości z naszych Kociaków pożegnanie z przedszkolem. Najstarsze przedszkolaki
skończyły jeden etap swojego życia i niedługo staną się uczniami Na początku rodzice razem
z dziećmi przedstawili piosenki i wierszyki, którymi podziękowały Paniom, Panu Krzysiowi
i Paniom dyrektorkom oraz obsłudze naszego przedszkola. W następnej części "Kociaki"
przedstawiły umiejętności, które zdobywały zarówno przez ostatni rok jak i cały pobyt
w przedszkolu. Naszą uroczystość dzieci rozpoczęły tańcem "Polonez". Później były wiersze
i piosenki, w których starszaki wspominały czas spędzony w przedszkolu. Na zakończenie
oficjalnej części naszej uroczystości (dla większości z nas ostatniej w naszym "Malutkowie")
otrzymały pamiątkowe dyplomy, zdjęcia książki, gry i kubeczki. Ostatnią częścią naszej
imprezy był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. W przygotowanie słodkości
włączyły się Kociaki, gdyż z niewielką pomocą pań przygotowały dwa przepyszne torty.
Dzieciom, które idą do szkoły życzymy sukcesów w szkole, bo choć niedługo
zasiądziecie w szkolnych ławkach my na pewno o Was nie zapomnimy. Rodzicom, zaś
życzymy wyrozumiałości oraz zadowolenia z osiągnięć Waszych pociech i dziękujemy
za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyli powierzając swoje największe skarby- wasze dzieci..
A wszystkim przedszkolakom i ich rodzinom życzymy udanych wakacji...

„MISIAKI „ W CZERWCU
„Misiaki” 1 czerwca obchodziły w Naszym Przedszkolu „Dzień
Dziecka”, brały udział
w konkursach i zabawach. Uczestniczyły
w przedstawieniu pt ”Nauczyciele dzieciom”
w wykonaniu personelu
pedagogicznego.
Tańczyły i bawiły się przy muzyce z magnetofonu, zabierając do domu dobry humor
oraz prezenty -maskotkę „pieska” i słodycze. Odbyły również wycieczkę do Szkoły
Podstawowej numer 40-brały udział w potyczkach „Żeglarze kontra piraci” a także
uczestniczyły w poczęstunku, jedząc pyszne ciasto i popijając soczek. Słuchały wiersza Juliana
Tuwima ”Bambo”, oglądały albumy ,zdjęcia oraz atlas geograficzny różnych części świata.
Omówiły cechy charakterystyczne wyglądu i stroju dzieci z różnych stron świata, na

podstawie ćwiczeń zawartych w kartach pracy. Na podstawie wiersza „Bambo”- omówiły
afrykański krajobraz, mieszkań murzyńskich, zwyczajów, ubioru, zwierząt żyjących
w Afryce.
Rozmawiały na temat nowej pory roku ”Lato” z wykorzystaniem ilustracji. Słuchały
utworu M. Zdzitowieckiej „W letni dzień” - dzieliły na sylaby słowa „jagoda”, „sarna”
, „jelonek”, „biedronka”. Rozmawiały na temat lasów, jak należy zachować się w lesie na
spacerze, czego nie wolno robić. Rozpoznawały drzewa po liściach. Malowały farbami
plakatowymi na temat „Letnia łąka” - praca collag'e - rozwijając wyobraźnię twórczą.
Rozmawiały na temat, co można robić nad morzem w górach nad jeziorem, rozwiązywały
zagadki o tematyce letniej-rozwijając logiczne myślenie. Brały udział w zabawie
dydaktycznej „Do plecakach schowam” - rozwijając uwagę i pamięć. Wysłuchały wiersza
M. Platy „Bezpieczne wakacje” - rozmawiając na temat zasad dotyczących bezpieczeństwa
w czasie wyjazdów wakacyjnych. Dobierały przedmioty do sytuacji-co zabierzesz ze sobą na
górską wyprawę, a co nad morze?.
Brały udział w występie „Pożegnanie przedszkola”, pań i młodszych dzieci.
Otrzymały od Pani Dyrektor piękne upominki oraz dyplomy ,a także odbył się słodki
poczęstunek, w postaci wielkiego „Misiakowego tortu” i różnych innych słodkościach
i soczków. Podziękowaliśmy również wszystkim rodzicom, którzy angażowali się w życie
naszego przedszkola.
ŻYCZYMY WESOŁEJ ZABAWY W CZERWCU
ORAZ BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!!
PIOSENKA
Żegnaj przedszkole kochane
Nadeszła chwila rozstania
Serce tak dziwnie uderza
Mgła jakaś oczy przesłania
Jutro tu pustka zagości
Umilkną gwary, hałasy
Dzieci jak ptaki wyfruną
Na złote pola i lasy
Starsze już pójdą do szkoły
Do pracy każdy z nich stanie
Żegnajcie panie i dzieci
Żegnaj przedszkole kochane.

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las I niebo, i słońce,
wolny, wakacyjny czas. ..

Przedszkolaku PAMIĘTAJ o naszych wakacyjnych
radach:
 Latem chroń głowę przed słońcem - ubieramy czapkę.
 Kąp się w miejscach strzeżonych w obecności dorosłych.
 Nie zbliżaj się i nie zaczepiaj obcych psów, bez zgody i obecności
właściciela.
 Nie chodź bez opieki w nieznane miejsca.
 Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
 Nie hałasuj w lesie.
 Nie zrywaj i nie jedz owoców, których nie znasz.
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