
Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej. 

 

TWÓJ PRZEDSZKOLAK 

 

 
Gazetka dla rodziców, ukazująca się od 2000 r. 

CZERWIEC 2015r. 
 

 

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice! 
 

 

Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma ważnymi wydarzeniami. To także czas, 

w którym należało sprostać różnym wyzwaniom i trudnościom. Nasze przedszkole może poszczycić 

się licznymi sukcesami dydaktyczno - wychowawczymi, za które serdecznie dziękujemy ich autorom: 

Dzieciom, Nauczycielom oraz Rodzicom. 

Towarzyszyło nam wiele imprez, byliśmy bardzo aktywni w środowisku, braliśmy udział 

w licznych konkursach i imprezach, podejmowaliśmy akcje charytatywne. 

 Słuchaliśmy Waszych rad, drodzy Rodzice i nie pozostawaliśmy obojętni na uwagi i sugestie.  

Dzieliliśmy się naszym życiem przedszkolnym na łamach prasy lokalnej, naszej gazetki, tablic 

informacyjnych w przedszkolu, a przede wszystkim poprzez stronę internetową, która tak chętnie jest 

odwiedzana. Przyciągnęła ona uwagę już ponad 16 000 odwiedzających, za co bardzo dziękujemy. 

Przypominamy, że  w okresie wakacji letnich, ze względu na remont w Publicznym Przedszkolu 

nr 2, dyżur zorganizowany będzie w Publicznym Przedszkolu nr 1 przy ul. Szkolnej.  

 

Lipiec - dyżur pełnią nauczyciele oraz obsługa Publicznego Przedszkola nr 1           

  Sierpień - dyżur pełnią nauczyciele oraz obsługa Publicznego Przedszkola nr 2 

 

          Życzymy, by wakacje były czasem efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy mogli nabrać sił 

i zapału do zabawy i pracy w kolejnym roku szkolnym. Życzymy, aby nadchodzące wakacje były 

ciekawe, radosne, a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc 

i zawieraniu nowych przyjaźni. 

 

Do zobaczenia po wakacjach! 

 

 

           dyrektor Przedszkola 

           Beata Migacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie tegorocznej akcji  zbierania puszek  

i nakrętek na rzecz  

Domu Kulejących Aniołów 
 

 

 

Powoli mija rok szkolny, w którym przyłączyliśmy się do akcji zbierania plastikowych 

nakrętek po napojach, sokach, kawie, chemii gospodarczej itp.  oraz aluminiowych puszek dla 

Domu Kulejących Aniołów.  

Dom ma być przystanią, miejscem, gdzie Kulejące Anioły znajdą akceptację, miłość, 

bezpieczeństwo, gdzie będą rozwijać swoje skrzydła pokonując osobiste ułomności i słabości. 

Już dziś budynek ten jest pełen miłości i dobra, bo powstaje dzięki zrozumieniu i otwartości 

ludzkich serc, zaangażowaniu wielu instytucji i firm. Dom wyrasta z rodzicielskiej troski 

o godne życie i przyszłość tych najsłabszych; z wiary i nadziei rodziców, którzy na co dzień 

dźwigają na swoich barkach ciężar cierpienia swoich dzieci… 

Udało nam się zebrać 7 kg puszek oraz 300 kg nakrętek tego „cennego” recyklingowego 

surowca.  

Jeszcze do końca czerwca zbieramy środki czystości w akcji „Czysty Aniołek” dla 

najuboższych dzieci.  

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom i zapraszamy do pozostania w akcji 

w nowym roku 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKIILLKKAA  SSŁŁÓÓWW  OO  BBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  WWAAKKAACCJJAACCHH  

 

Wszyscy czytający te wersy zapewne westchną: wiemy, wiemy. Ale mimo to 

warto jeszcze raz przypomnieć sobie podstawowe zasady, dzięki którym 

możemy zapobiec większym problemom podczas letniego wypoczynku.  

To właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież 

spędzają wakacje w domu, nad wodą, w górach, czy na koloniach. Letnie 

odprężenie rozleniwia, sprzyja zapomnieniu o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie wy – rodzice jesteście 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. Dzieci wielu postaw uczyły się w przedszkolu na zajęciach, 

na spotkaniach z policjantem. Zatem, co powinniście robić? Spróbujcie przypomnieć im te zasady oraz:  

  

1. zapewnić dziecku maksimum opieki i zainteresowania; 

2. samemu uczestniczcie w pozytywnym wypełnieniu mu czasu wolnego; 

3. wykształćcie w nim zdrowy styl życia – wolny od nałogów; 

4. sprawdźcie miejsce jego zabawy!! czy jest bezpieczne! 

5. nauczcie dziecko nie brania niczego od obcych (lizaków, cukierków, itp.); 

6. zabrońcie mu otwierania drzwi pod nieobecność domowników; 

7. zabrońcie oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania do jego samochodu; 

8. dowiedzcie się, gdzie Wasza pociecha idzie, z kim i kiedy wróci; 

9. zwróćcie szczególną uwagę na zachowanie ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, 

ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc; 

10. nauczcie dziecko poruszania się po drodze pieszo czy rowerem; 

11. zabrońcie mu chwalenia się innym, co fajnego jest w domu; 

12. dowiedzcie się z kim ono przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o koleżanki, kolegów - 

co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon); 

13. sprawdźcie także przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (warunki pobytu, kwalifikacje 

opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających czasu wypoczynku). 

Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i 

spokojne mogą być niebezpieczne i np. dotkliwie pogryźć czy zarazić wścieklizną. Uczcie dziecko, że nie 

wolno podchodzić do zwierzęcia, które nie ucieka przed nami, nie wolno go głaskać lub drażnić w jakikolwiek 

sposób. W razie kontaktu z psem zachowajcie spokój, nie uciekajcie, nie krzyczcie, nie patrzcie mu w oczy, nie 

wykonujcie szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje przyjmijcie postawę żółwia. Kucnijcie, zwińcie się w kłębek 

chroniąc głowę, szyję i brzuch splatając palce, aby nie były narażone na odgryzienie. 

Poza naszymi małymi pociechami zagrożenia czyhają również na młodzież starszą i dorosłych. Chcąc więc 

zapewnić sobie bezpieczny wypoczynek dbajcie Państwo również o siebie. 

WYCHODZĄC Z DOMU 

 

1. dokładnie zamykajcie drzwi i okna; 

2. informujcie pozostałych domowników czy znajomych,  gdzie wychodzicie, z kim i kiedy wrócicie; 

3. jako trasę przemarszu wybierajcie miejsca dobrze oświetlone, ruchliwe, unikając bezludnych skrótów; 

4. ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości – nie każdy może mieć dobre intencje; 

5. unikajcie jeżdżenia autostopem; 

6. nie podchodźcie za blisko jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę; 

7. rozważcie czy atrakcyjny strój nie będzie prowokował do napadu. 

 

 

 

 



PRZEBYWAJĄC NAD WODĄ 

 

1. pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio 

zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, czy 

funkcjonariuszy Policji Wodnej; 

2. zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna 

obiektu czy policjantów; 

3. bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede 

wszystkim nie krzyczcie, nie popychajcie innych; 

4. nie wrzucajcie przedmiotów do wody; 

5. nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych; 

6. jeśli dzieci są w wodzie, miejcie nad nimi ciągły nadzór, również gdy potrafią pływać; zwykłe 

zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem; 

7. nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki; jeśli są one cenne, to oddajcie je lepiej do 

przechowalni lub pozostawcie w domu; 

8. korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzajcie jego sprawność i ubierajcie kamizelkę 

ratunkową; bezwzględnie zakładajcie kamizelkę dziecku; 

9. nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt blisko kąpiących się; 

10. korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu; 

 

Większość utonięć jest rezultatem braku wyobraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu alkoholu, 

w miejscach zabronionych, czy skakania do wody po opalaniu, kiedy zbyt rozgrzane ciało przeżywa szok 

termiczny. 

 

BĘDĄC W GÓRACH 

 

 podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków 

atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każdej chwili się zmienić; 

 słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji; 

 wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników 

podając planowaną trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu; 

zgłoście swój powrót; 

 przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu dobierając długość i trudność 

szlaku turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki; 

 w górach również bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami obcymi; 

 jeśli macie ze sobą telefon komórkowy zaprogramujcie w nim numery najbliższych placówek GOPR; 

 zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opatrywania ran 

i usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygnalizacji miejsca 

pobytu; 

 nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania, a także sprzętu; lepiej 

skorzystać z pomocy instruktora i w zaproponowanym przez niego terenie. 

 

PAMIĘTAJCIE!!! 
 

W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne (nawet z powietrza) - nikt więc 

szybko nie udzieli Wam pomocy. Uważajcie więc na siebie, bądźcie rozważni i wykorzystajcie do maksimum 

swoją wyobraźnię. 

      Wtedy będą to naprawdę:  

 

 

 

 

 



GG DD ZZ II EE   SS II ĘĘ   WW YY BB RR AA ĆĆ   NN AA   LL EE TT NN II   

WW YY PP OO CC ZZ YY NN EE KK ??   

Stare, ale prawdziwe jest przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Zachęcam do 

odwiedzenia kilku z setek zachwycających miejsc w Polsce.  

 

Ruiny zamku w Ogrodzieńcu – Podzamczu  
 

 

 

Z daleka zaprasza nimi 

Jura Krakowsko – 

Częstochowska.  

Można z nich 

podziwiać malownicze 

krajobrazy. XV-

wieczną warownię na 

Górze Zamkowej 

(515,5 m n.p.m) 

wybudował ród 

Włodków Sulimczyków w 

systemie tzw. Orlich Gniazd.  

Jedna z najpiękniejszych 

i największych polskich 

średniowiecznych warowni. 

Wędrując po Jurze warto 

odwiedzić podobnie 

malownicze rejony:  

 szlak Orlich Gniazd; 

 Dolinki Krakowskie; 

 Jurajskie Parki Krajobrazowe; 

 Rezerwaty Przyrody, jak Góra Zborów; 

 

Zamek w Rabsztynie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortyfikacje drewniane zostały już wzniesione w XIII wieku przez 

ród Toporczyków. Murowany zamek powstał w wieku XIV. Ruiny 

dzisiejsze wyglądają nie tylko malowniczo ale i pokazują imponującą potęgę na stromym wzgórzu.  

 

 

R e j o n y  F i z y c z n o  -  G e o g r a f i c z n e



 

Ponadto warto się wybrać do miejsc takich, jak: 

 

Katedra Wawelska, Kraków 

 

 

 

 

To niezwykle ważne miejsce w historii Polski. Krakowska Bazylika 

Metropolitalna p.w. św. Stanisława i św. Wacława to miejsce koronacji 

królów Polski, a także ich pochówku. Spoczywają tu niemal wszyscy 

władcy (łącznie 17 królów), św. Stanisław i inni biskupi krakowscy, 

członkowie rodzin królewskich, wodzowie, przywódcy polityczni 

i wieszcze narodowi. Warto zrobić przystanek i w tym miejscu.  

 

 

 

 

 

Wrocław, Wrocławskie krasnale 

 

Wrocław posiada już ok. 300 krasnali. Skrzat to prawdziwy 

symbol Wrocławia. Skąd się wziął? Źródła internetowe mówią, 

że istnieje legenda o Chochliku Odrzańskim, chociaż prawda 

jest nieco inna. W latach 80. „kult” krasnali przywróciła 

Pomarańczowa Alternatywa. Na murach i ścianach masowo 

zaczęło pojawiać się graffiti: krasnal z pomarańczową czapką. 

Po upadku PRL w 1989 r. o skrzatach zapomniano. Około 10 

lat temu wrocławski rzeźbiarz Tomasz Moczek ustawił pięć 

pierwszych krasnali. I od tamtej pory zaczęło ich przybywać – 

dziś każdy turysta kupuje mapę i stara się je wszystkie 

odnaleźć. Spróbujcie czy to łatwe? Wiemy bowiem, że krasnale 

lubią się chować. Świetny pomysł na spacer po rynku, który nie 

będzie tylko samym chodzeniem ale także pewnego rodzaju 

przygodą dla małych i dużych. 

 

Rodzinny Park Atrakcji, Rybnik Kamień 
 

 

Dzieci przedszkolne polecają to miejsce. Nie sposób podczas 

przedszkolnej wycieczki skorzystać z atrakcji oferowanych 

przez organizatorów. Wypoczynek na świeżym powietrzu, 

miejsca zacienione chroniące przed nadmiernym 

nasłonecznieniem, jak również możliwość skorzystania z oferty 

gastronomicznej na miejscu, pozwala spokojnie wypocząć, 

a dziecku wyszaleć się do woli.  

 

 

 

 

 

 

          zebrała i przygotowała  

          Anna Czernecka – Mac 

 



Mamo, tato pobaw się ze mną 
 

Jak bawić się z dzieckiem latem? 

 

 Przede wszystkim czynnie, na świeżym powietrzu. Zima nie nastrajała do białych szaleństw. Wilgotna 

wiosna też nie bardzo umożliwiała zabawy i spacery. Mam nadzieję, że lato okaże się łaskawsze i wspomnienia 

będą bardziej kolorowe. Wykorzystajcie rowery, pobliski las, czy park. Rozejrzyjcie się w waszej 

miejscowości. Zapewne znajdziecie miejsca warte pokazania dzieciom i zapoznania się z ich historią. Nawet 

pobliska Pszczyna z jej zabytkowym pałacem, kamieniczkami, skansenem, przepięknym parkiem i jego 

tajemniczymi budowlami, nie musi kojarzyć się tylko z zakupami.  

 

A pamiątka? Możesz zrobić ją sam – nie pokazuję rysunku, bo jak będzie wyglądać zobaczysz, gdy ją zrobisz i 

sam ocenisz. 

 

 Z wypoczynku nad morzem potrzebujesz „fikuśną” buteleczkę, ciekawy słoiczek, czy flakonik. Do tego 

trochę suchutkiego i czystego piasku z plaży, muszelki, czy inne drobne pamiątki. Do pojemniczka wsypujesz 

piasek, a później zebrane na spacerze pamiątki. Przywiązujesz karteczkę z nazwą miejsca, w którym te 

pamiątki znalazłeś. Odstawiasz na półeczkę i już.    

 Wypoczynek u dziadków na wsi też pozwala przecież zgromadzić piękne okazy zbóż, zasuszonych 

maków polnych, chabrów, traw i innych roślin. Dzięki nim powstaną piękne suszone i niepowtarzalne obrazy 

lub zielniki. 

 A góry? To przecież skarby lasu: głównie ciekawe w swym kształcie i wielkości szyszki. Potrzebne 

wieczko po bombonierce, farby, klej na gorąco i ewentualnie spray (chociaż naturalny kolor szyszek jest 

ciekawszy). Wieczko z zewnątrz malujesz na dowolny, ulubiony kolor. Wewnątrz namaluj to, co w lesie cię 

zaciekawiło. Następnie, wokół ścianek wewnętrznych (przy samej ściance) przyklej klejem na gorąco zebrane 

szyszki. Masz obraz w ramce. I już.   

 A co z dniami deszczowymi? Wymyślajcie zagadki. Dzieci bardzo je lubią. Im trudniejsze do 

odgadnięcia, tym ciekawsze. Im dłuższy opis, tym dłużej dzieci się skupiają i Was słuchają. 

Jedną z zagadek dla rodziców przedstawiam poniżej. Zgadnijcie z dziećmi, co to za bajki? 

 

 

 

           

          Czy już wiecie? 

 

 

           POWODZENIA! 

 

          Anna Czernecka - Mac 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPoommyyśśll,,  ggddzziiee  zznnaajjdduujjee  ssiięę  JJaaccuuśś  ii  cczzeeggoo  ppoottrrzzeebbuujjee,,  aabbyy  pprrzzeeżżyyćć  wwssppaanniiaałłąą  pprrzzyyggooddęę??  

JJeeśśllii  jjuużż  wwiieesszz,,  ttoo  ddoorryyssuujj  nnaa  ppuussttyymm  pprroossttookkąącciiee  dduużżee  nniieebbiieesskkiiee  ffaallee  ((nnaa  ccaałłeejj  ddoollnneejj  cczzęęśśccii)),,  

zz  bbrrąązzoowweeggoo  ppaappiieerruu  kkoolloorroowweeggoo  wwyyttnniijj  dduużżyy  ttrróójjkkąątt,,  ppoołłóóżż  ggoo  bbiiaałłąą  ssttrroonnąą  ddoo  ggóórryy  ii  zzłłóóżż  ttaakk,,  

aabbyy  ppoowwssttaałłaa  łłóóddeecczzkkaa  ((mmooggąą  ppoommóócc  rrooddzziiccee))..  PPrrzzyykklleejj  jjąą  nnaa  ffaallaacchh..  AAhhoojj,,  żżeeggllaarrzzuu!!        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA 

DLA SPOSTRZEGAWCZYCH 

I CIERPLIWYCH 



 

CO BYŁO, JEST I CO BĘDZIE 
 

 Na tej karcie możecie przeczytać o tym, co było i co jeszcze się wydarzy w naszym 

przedszkolu. 

 

 KWIECIEŃ: 

 7.04.2015 – Światowy Dzień Zdrowia z akcją CPCD”; 

 15.04.2015 – wyjazd dzieci do teatru BANIALUKA w Bielsku – Białej na spektakl 

„Królewna Śnieżka; 

 14.04.2015 – teatr w przedszkolu „Przygody Bosmana”; 

 16.04.2015 – wycieczka do studia fryzjerskiego grupy starszej SOWY i średniaczków; 

 22.04.2015 – Dzień Ziemi; 

 zajęcia otwarte – Pani Iwona Maśka; 

 

 MAJ: 

 11.05.2015 – teatr w przedszkolu „O papużce kłamczuszce”; 

 12.05.2015 – spotkanie z bajką w Tygodniu Bibliotek; 

 14.05.2015 – wyjazd do PCK-u w Pszczynie na przedstawienie „Baśń o Kluskowej 

Bramie”; 

 20.05.2015 – grupa starsza SOWY i średnia zaprosiły rodziców na przedstawienie 

„Kopciuszek” z okazji Dnia Matki i Ojca; 

 21.05.2015 – te same grupy wystąpiły przed gośćmi z Publicznego Przedszkola nr 1 

i „Klubu Maluszka”; 

 22.05.2015 – grupa starsza PSZCZÓŁKI i maluszki zaprosiły rodziców na 

przedstawienie „O pszczółce, co szczęścia szukała” z okazji Dnia Matki i Ojca; 

 28.05.2015 – spotkanie ze strażakiem w remizie; 

 

 CZERWIEC  

 

1. 1.06.2015 – bal z okazji Dnia Dziecka;  

2. 2.06.2015 – spartakiada przedszkolaka na „Orliku”; 

3. 9.06.2015 – wycieczka autokarowa do Rodzinnego Parku Atrakcji w Rybniku – 

Kamieniu; 

4. 11.06.2015 – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – impreza podsumowująca akcję 

CPCD oraz realizację projektu „Książka – mój najlepszy przyjaciel” w roku szkolnym 

2014/2015; 

5. 16.06.2015 – udział dzieci w XI Przeglądzie Młodych Artystów; 
6. 18.06.2015 – teatr w przedszkolu „Magiczny sklepik”; 

7. 24 i 25.06.2015 – zakończenie roku szkolnego dla dzieci idących od września 2015 do 

szkoły podstawowej;  

 

Oprócz tego dalej zachęcamy do codziennego czytania dzieciom na dobranoc. 

Opracowanie graficzne wykonały przedszkolaki. 

 


