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Hałabała Wam opowie, ile ciekawych rzeczy
u Jeżyków dzieje się na co dzień
Witajcie Sympatycy „Jabłuszek” czyli sprawozdanie z pracy
wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznej w grupie 4 latków.



Hałabała nam opowie jak w „Jagódkach” pracował co dzień…
Witajcie sympatycy „Jaskółek” czyli miesięczne sprawozdanie z pracy
opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.




Witamy w grupie „Jarzębinek”

 Uśmiechnij się
 Podziękowania dla sponsorów przedszkola

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie gazetki „Krasnalowych
wieści”. Mamy nadzieję, że naszym Czytelnikom, gazetka dostarczała przez
cały rok dużo interesujących wiadomości i ciekawostek.
A w tym ostatnim numerze trochę o wakacjach i bezpieczeństwie.
Ponadto, o akcjach przeprowadzonych w przedszkolu, opowieści o tym, co
działo się w przedszkolu.

Żegnamy się z Wami,
życząc pogodnych i bezpiecznych wakacji

do zobaczenia we wrześniu...
Krasnal Hałabała i zespół redakcyjny.

czyli ogólne informacje dla Rodziców

1. Relacja z 45-lecia i 15-lecia nadania imienia Przedszkola
Dnia 7 czerwca 2019r. w naszym Przedszkolu odbył się piknik rodzinny z okazji 45-lecie
przedszkola i 15-lecia nadania imienia krasnala Hałabały. Pani Dyrektor Melania Sobota –
Królewna Śnieżka  powitała wszystkich gości zgromadzonych na placu. W tak ważnym
dniu nie mogło zabraknąć tortu…..
Atrakcji było co niemiara a ogród zapełnił się uśmiechniętymi krasnoludkami 
Takie spotkania niewątpliwie wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują
rodziców z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Pełnią też bardzo ważną rolę w integracji środowiska lokalnego. Sąsiedzi mają możliwość
poznać się nawzajem, dzieci mogą w bezpiecznym otoczeniu bawić się i nawiązywać
przyjaźnie z rówieśnikami. Piknik rodzinny jest świetną okazją dla maluchów, które dopiero
rozpoczną przedszkolną edukację, aby pod opieką mamy i taty poznać przedszkole,
nauczycielki oraz nowych kolegów i koleżanki.
Dziękujemy, za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej placówce podczas
organizacji Pikniku Rodzinnego: Rodzicom, firmom i wszystkim osobom, które
przyczyniły się do uświetnienia tej imprezy.

URODZINOWE PRZYSMAKI HAŁABAŁY
HAŁABAŁA WAM PODPOWIE JAK PRZEDSZKOLAK ZJE OWOCE NA ZDROWIE
A oto kilka ciekawych propozycji podania dzieciom owoców, tak aby chętnie je zjadały.
1. Bananowe Minionki. Do zrobienia tego przysmaku wystarczy banan, czarny marker
i ruchome oczka.

2. Jabłka zamienione w Indian. Nic prostszego wystarczy jabłko, pasek kolorowego
papieru, piórko, ruchome oczka i mazak.

3. Galaretkowe owoce. Należy wyjąć miąższ z owoców i zalać pozostałość galaretką
zrobioną według przepisu na opakowaniu. Wstawić do lodówki i poczekać aż
galaretki stężeją. Gdy galaretki zastygną, należy pokroić galaretkowe owoce.
Smacznego 

4. Arbuzowe lodolizaki ;). Wydrążony miąższ z arbuzów można pokroić w trójkąty i
nabić go na patyczki do lodów. Arbuza w takiej postaci będzie o wiele łatwiej zjeść ;)

5. Hałabałki. Aby przygotować krasnoludka należy przekroić truskawkę na pół. Włożyć
w jej środek plasterek banana, a na czubku czapeczki zrobić pomponik z bitej
śmietany.

2.

To warto wiedzieć

DO RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Rodzice! Aby zapewnić dziecku rozpoczynającemu naukę, dobry start w szkole, przygotujcie
mu :
· Stałe miejsce pracy i odrabiania lekcji.
· Miejsce, gdzie można położyć książki, zeszyty i tornister.
· Półeczkę lub szufladę na książki do lektury i na pisemka.
· Stałe miejsce na buty i pantofle szkolne.
Rodzice, pomyślcie też o przygotowaniu do szkoły samego dziecka:
· Dziecko powinno cieszyć się, że idzie do szkoły. Nie należy dzieci straszyć szkołą.
· Dziecko należy przyzwyczaić do dbałości o swój schludny wygląd.
· Kilka razy w tygodniu wyznaczcie dziecku trochę czasu na wspólny spacer, na
czytanie książek i szczere z nim rozmowy.
· Pobudzajcie dzieci do opowiadania o wydarzeniach, przeżyciach i audycjach radiowych.
· Zachęcajcie dziecko do rysowania, szycia i lepienia.
· Wdrażajcie dziecko do obowiązkowości i punktualności.
· Wykonujcie zalecenia lekarza, psychologa.
Pamiętajcie, że dla prawidłowego rozwoju dziecka konieczne są:
· Ład, spokój i pogodna atmosfera w domu.
· Utrzymanie kontaktu uczuciowego rodziców z dzieckiem.
· Przestrzeganie stałego rozkładu dnia.
· Stały udział dziecka w drobnych pracach domowych.
· Możliwość zabawy z rówieśnikami na świeżym powietrzu.
Gdy dziecko zacznie chodzić do szkoły...
·Rozmawiajcie z nim o tym, co było w szkole.
· Przeglądajcie zeszyty szkolne i prace dziecka.
· Chwalcie je za każde nawet drobne osiągnięcie.
· Nie krzyczcie na dziecko, gdy czegoś nie umie, ale uzgodnijcie z nauczycielem, jak pomóc
dziecku.
· Dopilnujcie, aby przygotowało wieczorem przybory szkolne i spakowało tornister.

· Dbajcie o zdrowie dziecka, korzystajcie z opieki lekarza szkolnego i dentysty.
JAK POMÓC DZIECKU W ODRABIANIU LEKCJI?
1. Do systematycznej pracy i odrabiania lekcji należy dziecko wdrażać od pierwszego dnia
nauki.
2. Trzeba uzgodnić miejsce i pory odrabiania lekcji. Wszyscy domownicy powinni się do tej
umowy dostosować. Nie wolno przerywać dziecku pracy, dlatego, że musi załatwić jakiś
sprawunek.
3. Wprowadzić zwyczaj dokładnego zapisywania lekcji.
4. Stale kontrolować, czy polecenie nasze jest dokładnie wykonane.
5. Dzieci mało zdolne powinny odrabiać lekcję „na zapas”, tzn. w dniu, kiedy zostały one
zadane. Każdy materiał należy im dokładnie wytłumaczyć, sprawdzić stopień zrozumienia,
poprawić błędy, przypomnieć co zapomniało.
6. Jeżeli nie znamy materiału szkolnego i nie mamy cierpliwości dla własnego dziecka, nie
zabierajmy się do pomocy, bo nic dobrego z takiej pomocy nie wyjdzie.
7. Nigdy i pod żadnym warunkiem nie wyręczać dziecka w odrabianiu zadań.
8. Rodzice nie powinni :
·uczyć na pamięć tekstów z podręcznika;
· uczyć pisania nowych liter i wyrazów nie wprowadzonych jeszcze przez nauczyciela;
·zmuszać dziecko do przepisywania całych stron z podręcznika;
· jeśli dziecko ma trudności w nauce nie należy krzyczeć, karać fizycznie, zadawać „za karę”,
mówić: nic dobrego z ciebie nie wyrośnie; jesteś najgorszym dzieckiem, jakie znam; dzieci
takich rzeczy nie rozumieją; ciekaw jestem jak daleko zajdziesz; gdyby to się udało zrobić, to
by już inni na to wpadli; trafiło się ślepej kurze ziarno; szkoda fatygi; masz dziurawe ręce;
masz dwie lewe nogi; jesteś patentowanym leniem.
· Jeżeli dziecko ma trudności w nauce powinno się okazać cierpliwość i zrozumienie dla jego
„wielkich problemów”. Należy wtedy mówić: nie jesteś gorszy od innych, każdy początek
jest trudny, nie święci garnki lepią, inni potrafią i ty potrafisz, do odważnych świat należy, nie
od razu Kraków zbudowano, następnym razem będzie lepiej, systematyczna i uczciwa praca
prowadzi zawsze do celu.
9. Trzeba pamiętać, że dziecko nie może zabierać się do lekcji bezpośrednio po powrocie ze
szkoły, zaraz po jedzeniu. Jeżeli to możliwe należy robić przerwy w czasie pracy.
10. W klasach niższych przeznaczamy dla dziecka 10 godzin snu. Pokój, w którym śpi
dziecko powinien być dobrze przewietrzony.
11. Przyjmowanie pokarmów powinno odbywać się o tej samej porze (pokarmy bogate w
witaminy).
12. Rodzice pamiętajcie :
· dziecko, to osoba ludzka, nigdy go nie wyśmiewajcie, szanujcie go;
· wasze dziecko pragnie czuć się kochane, potrzebne i bezpieczne;
· nie oczekujcie od dziecka więcej niż można i należy wymagać w jego wieku;
· nerwowi rodzice mają nerwowe dzieci-nie dopuście do tego;
· dziecko oczekuje od was szczerych i zrozumiałych dla niego odpowiedzi na swoje pytania;
·
aby unikać gróźb i obietnic, których nie możesz lub nie zamierzasz wypełnić.
Warto przeczytać:
Halina Kozak „Organizacja pracy domowej uczniów klas początkowych”,
Tadeusz Wójek „Praca domowa i czynny wypoczynek uczniów”.
Agnieszka Wojtasik-Bojarska

3. Bezpieczne wakacje
Do wakacji pozostało już tylko kilka tygodni. Wiele osób w tym okresie
wybierze aktywny wypoczynek, spędzając wolny czas podróżując. Część dzieci
wyjedzie poza miasto, część pozostanie w domu.
Aby przygotować przedszkolaków do spędzenia wakacji bezpiecznie, w
przedszkolu realizowany jest program "Czuję się bezpiecznie", gdzie pies Sznupek
uczy dzieci zasad bezpiecznych zachowań.

Naszym czytelnikom pragniemy przekazać kilka rad, które mogą uchronić
Was i Waszych najbliższych przed niebezpieczeństwem.
WAKACYJNE POSTAWY

DZIECI
- zapewnijcie dziecku maksimum opieki i zainteresowania;
- samemu uczestniczcie w pozytywnym wypełnieniu mu czas wolnego;
- wykształćcie w nim zdrowy styl życia - wolny od nałogów;
- sprawdźcie miejsce jego zabawy - czy jest bezpieczne;
- nauczcie dziecko nie brania nic od obcych (lizaków, cukierków, itp.);
- zabrońcie mu otwierania drzwi pod nieobecność domowników;
- zabrońcie oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania do jego samochodu;
- dowiedzcie się gdzie Wasza pociecha idzie, z kim i kiedy wróci;
- nauczcie ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, itp.
niebezpiecznych miejsc;
- nauczcie dziecko poruszania się po drodze pieszo czy rowerem;
- zabrońcie mu chwalenia się innym co fajnego jest w domu;

- dowiedzcie się z kim ono przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o
koleżanki, kolegów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon);
WYCHODZĄC Z DOMU
· dokładnie zamykajcie drzwi i okna;
· informujcie pozostałych domowników czy znajomych - gdzie wychodzicie, z kim i kiedy
wrócicie;
· jako trasę przemarszu wybierajcie miejsca dobrze oświetlone, ruchliwe - unikając
bezludnych skrótów;
· ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości - nie każdy może mieć dobre intencje;
· unikajcie jeżdżenia autostopem
· nie podchodźcie za blisko jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę;
· rozważcie czy atrakcyjny strój nie będzie prowokował do napadu.
WYBIERAJĄC SIĘ W PODRÓŻ SAMOCHODEM
- przed wyruszeniem wypocznijcie, nie jedzcie obfitych posiłków i nie pijcie alkoholu,
zwłaszcza kierowca;
- unikajcie prowadzenia samochodu w stanie napięcia nerwowego. W przypadku powstania
takiej sytuacji w drodze lepiej się zatrzymać i chwilę odpocząć;
- w drodze nie zabierajcie autostopowiczów, czy osób przypadkowo poznanych podczas
postoju;
- nie zatrzymujcie się w miejscach nieoświetlonych, zalesionych czy na pustkowiu;
- unikajcie pozostawiania auta na postoju bez nadzoru szczególnie, gdy bagaż widoczny jest
przez jego szyby;
- dokładnie rozważcie próby zatrzymania przez innych użytkowników drogi, sygnalizujących
np. usterkę swojego czy waszego auta - może to być próba napadu. Lepiej dojechać do
najbliższej, większej stacji benzynowej i tam sprawdzić pojazd.
- parkując pojazd dokładnie go pozamykajcie i włączcie alarm, a. jeśli to możliwe najlepiej
skorzystajcie z parkingu strzeżonego.
WYBIERAJĄC SIĘ W PODRÓŻ POCIĄGIEM CZY AUTOBUSEM
- posiadane ze sobą dokumenty schowajcie w wewnętrznych kieszeniach ubrania;
- gotówkę rozdzielcie w kilka miejsc, pozostawiając równocześnie kilka drobnych monet na
niewielkie zakupy albo bilety;
- będąc na peronie, czy przystanku obserwujcie dyskretnie osoby stojące w pobliżu,

zwłaszcza jeżeli interesują się wyglądem i bagażem innych. Może to być złodziej typujący
sobie lub kolegom ofiarę;
- lepiej wcześniej zaopatrzcie się w odpowiednią ilość biletów, unikając stania w kolejce.
Tym sposobem można uchronić się przed złodziejami kieszonkowymi czy bagażu wykorzystującymi pośpiech i zdenerwowanie kupujących;
- poproście kogoś z rodziny o odprowadzenie na dworzec i pomoc we wsiadaniu do pociągu,
zwłaszcza gdy zakup biletów nastąpi bezpośrednio przed wyjazdem;
- zwróćcie szczególną uwagę na swój bagaż podczas wsiadania i wysiadania. Zamieszanie
w tym momencie to również jeden z dogodniejszych momentów do działania dla złodziei
bagażu czy kieszonkowych. Lepiej odczekać moment ścisku i wsiąść czy opuścić pojazd
swobodnie;
- wsiadając do pustego autobusu, czy pociągu zajmujcie miejsca przy kierowcy, drużynie
konduktorskiej lub wśród grona budzących zaufanie pasażerów (np. rodziny z dziećmi
czy osób starszych);
- zajmując miejsce posiadany bagaż pozostawiajcie pod ręką albo na widoku i zwracać
na niego szczególną uwagę podczas ruchu podróżnych na stacjach, czy przystankach.
Zdarzały się bowiem przypadki pomyłkowego zabrania bagażu przez współpasażerów;
- nie śpijcie w podróży, szczególnie gdy w pobliżu nie ma osób zaufanych np. z rodziny, które
jednocześnie gwarantują, że nie zasną. Jeśli będzie taka możliwość lepiej zamknijcie się w
przedziale. Do podróży nocnych lub kilkudniowych wybierajcie zamykaną kuszetkę;
- bezwzględnie nie spożywajcie alkoholu lub innych poczęstunków z przygodnie poznanymi
osobami zaśniecie i obudzicie się bez swoich rzeczy;
- rzeczy podręczne, potrzebne w podróży zapakujcie na wierzchu. Unikniecie okazywania
zawartości walizki podczas ich wyszukiwania w jej wnętrzu;
- jeśli trzeba - zażyjcie sami lub podajcie dzieciom środki przeciw wymiotne. Złe
samopoczucie wywołane "chorobą lokomocyjną" to straszna męczarnia osłabiająca naszą
czujność, uwagę i siłę woli.

Nad wodą
Woda zawsze przyciąga. Ochładza w gorące dnie, wpływa na atrakcyjną zabawę.
Świadczy o tym nie malejąca, a nawet rosnąca rokrocznie liczba osób wypoczywających nad
rzekami i nad morzem. Jednakże z rosnącą liczbą osób wypoczywających nad wodą rośnie

liczba wypadków, do których dochodzi. Największy jej odsetek stanowią utonięcia osób w
wieku szkolnym (rocznie prawie 100 przypadków). Przyczyn tego zjawiska można wyliczyć
wiele: brak umiejętności pływania, mała liczba kąpielisk strzeżonych, brawura i ryzykowne
zachowanie nad wodą, brak opieki dorosłych, kąpiel w miejscach niebezpiecznych.
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY UTONIĘĆ TO:

1.

Brak umiejętności pływania.

2.

Niepotrzebna brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich.

3.

Pływanie w stanie nietrzeźwym.

4.

Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.

5.

Pływanie w miejscach zabronionych.

6.

Skoki "na główkę" do wodzy nieznanej.

7.

Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.

8.

Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.

9.

Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaku lub łodzi.

10.

Lekkomyślne potrącenie i wrzucanie innych do wody oraz zanurzanie osób

pływających

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KĄPIELI
(dotyczy pływania na wodach otwartych: rzeki, stawy, jeziora i morze)
1. Czas i pory kąpieli.
Najlepiej z uroków kąpieli korzystaj w sezonie letnim. Pora dnia też nie jest bez znaczenia:
korzystaj z wody w godz. Od 10 do 18. Woda w tym czasie jest najbardziej nagrzana, i
możesz liczyć, że raczej nagłe załamanie pogody tak szybko nie nastąpi. Nigdy nie korzystaj
z wody po posiłkach, po wysiłku fizycznym, po opalaniu się, w czasie choroby, podczas
burzy.
2. Opieka.
Do 7 lat obowiązuje zakaz samodzielnego przebywania na kąpieliskach. Zawsze na kąpielisku
przebywaj w towarzystwie osób doświadczonych i odpowiedzialnych, najlepiej pod opieką
nauczycieli, instruktora, ratownika, rodziców. Nie pływaj samotnie. Wybieraj kąpieliska
strzeżone. Ratownik zwiększy twoją szansę ratunku w chwili zagrożenia.
3. Miejsce do kąpieli.
Strzeżone kąpielisko. NIGDY nie kąp się w miejscach: różnych budowli wodnych, tam gdzie

funkcjonuje żegluga (uwierz z statkiem nie miałbyś szans), w portach, gdzie są prądy wodne,
w zanieczyszczeniach.
4. Odległość od brzegu.
Odległość gwarantująca powrót do brzegu. Najlepiej pływać wzdłuż brzegu, w odległości do
50 m.
5. Głębokość wody.
Dla nie umiejących pływać - głębokość wody "do pasa". Dla pływających - do 4 m. Pomimo,
iż głębokość jest znaczna unikaj skoków na głowę – niefortunne uderzenie w taflę wody może
spowodować kalectwo do końca życia.
6. Zachowanie się nad wodą.
Zawsze miej świadomość, że istnieje zagrożenie. Ogranicz brawurę, ryzykownych popisów,
"wygłupiania się", zachowanie pełnej trzeźwości i rozsądku. Nie wywołuj fałszywych
alarmów dla zabawy. W tym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy ratownika.
7. Ćwiczenia i zabawy w wodzie.
Twoje zabawy w wodzie powinny być dostosowane do umiejętności pływackich,
wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań (brutalność i agresja, rywalizacja
i "rekordomania", niesprawny sprzęt).
8. Przybory do pływania.
Stosuj wyłącznie sprzęt i przybory pływackie. Zrezygnuj z bali, dętek traktorowych,
budowy tratw.
9. Ubiór pływacki.
Warto ubierać kostium pływacki, czepek, okulary, ręcznik, klapki. Nie zapomnij o ciepłej
koszuli, dresie lub płaszczu kąpielowym, czapce - w chłodne i wietrzne dni do włożenia
po wyjściu z wody.
10. Higiena a bezpieczeństwo pływania.
Stosuj środki kosmetyczne zabezpieczające przed nadmiernym działaniem słońca, wody,
wiatru. Przestrzegaj proporcji czasowych między wysiłkiem a wypoczynkiem. Stosuj
podstawowe zabiegi higieniczne po kąpieli

W górach
To czy nasze wędrowanie po górach jest bezpieczne zależy od trzech czynników:
znajomości terenu, po którym planujemy wędrować, znajomości prognoz pogody oraz od

przestrzegania zasad turystyki górskiej. Tylko przestrzeganie i znajomość tych trzech
elementów pozwoli bezpiecznie wędrować po górach.
ZNAJOMOŚĆ TERENU
Przed wyruszeniem na jakąkolwiek, nawet względnie łatwą wycieczkę, należy zapoznać się
z opisem trasy w przewodniku, dobrze jest także zaopatrzyć się w mapę terenu. Nie
oszczędzaj na przewodnikach i mapach. Naprawdę nie oszczędzisz a mapa, czy przewodnik
turystyczny może ułatwić ci wędrówkę oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia może cię
uratować. Sam zakup to jeszcze mało. Zapoznaj się z nią, poczytaj informator. W wielu
informatorach i w opisach wielu map są informacje warte zapamiętania oraz przestrogi. Nigdy
ich nie lekceważ – staraj się zapamiętać ich jak najwięcej. Spakuj mapę, przewodnik
do plecaka, owijając je workiem nylonowym, aby nie zmokły.
ZNAJOMOŚĆ PROGNOZY POGODY
Wychodząc w góry nigdy nie zapomnij sprawdzić, jakie są prognozy pogody w miejscu
i czasie twojej wycieczki. Pozwoli to tobie odpowiednio się przygotować, a w chwili bardzo
niekorzystnej prognozy uniknąć zagrożenia. Prognozę możesz sprawdzić nie tylko
w serwisach informacyjnych telewizji, ale także na wielu stronach służb ratunkowych.
PRZESTRZEGANIE ZASAD TURYSTYKI GÓRSKIEJ:
1. Wychodząc w drogę, należy pozostawić w domu, pensjonacie czy schronisku
wiadomość o planowanej trasie i czasie powrotu.
2. Najlepszą porą do wyjścia na szlak jest 9.00 – Pogoda do tej pory ustabilizuje się.
3. Nigdy nie wędruj samemu. W chwili, gdy ulegniesz wypadkowi w zimie – ratownicy
mogą cię odnaleźć np. wczesną wiosną.
4. Przy trudniejszych trasach, optymalna liczba turystów podróżujących wspólnie to 3
osoby.
5. Powyżej 1000 metrów n.p.m grupy zorganizowane muszą być prowadzone przez
przewodników turystycznych z aktualnymi legitymacjami.
6. Na terenie Tatr grupa licząca 10 osób musi być prowadzona przez przewodnika
tatrzańskiego z aktualną licencją TPN.
7. Przed wyjazdem, jeżeli posiadasz telefon komórkowy naładuj go i do pamięci wpisz
telefony ratunkowe: 985, 112 oraz 601 100 300.

8. Przed wycieczką odpowiednio się przygotuj fizycznie warto odwiedzić salę
gimnastyczną lub siłownie. Pamiętaj, aby przed wyprawą pomyśleć o tym m.in. 4
tygodnie przed wyprawą.
9. Sprawdź swoje wyposażenie. Przeglądnij apteczkę czy wszystko jest tam, co potrzeba,
czy wszystko ma gwarancję. Przeglądnij swój sprzęt turystyczny, czy coś nie uległo
zniszczeniu po ostatniej wyprawie. Od tego będzie zależało twoje życie.
10. Warto przed wędrówką przypomnieć sobie zasad pierwszej pomocy.
JAK SIĘ UBRAĆ W GÓRY:
Ubiór turystyczny powinien być lekki, ale ciepły, dający możliwość dostosowywania się
do zmiennych warunków pogodowych. Coraz częściej tatrzańscy turyści używają lekkich, ale
mocnych butów trekingowych, wykonanych nieprzemakalnej tkaniny (kordura) i skóry. Zimą
nawet na niewielkie wycieczki w często oblodzonym terenie przydają się małe raki, dające się
łatwo i szybko przymocowywać do podeszwy. Na ciało ubieramy podkoszulek bawełniany
albo lepiej z jakiegoś materiału przeciw potnego, koszula najlepiej flanelowa, na to lekki
sweter lub ostatnio częściej kurtka z "oddychającego" polaru. Na wycieczkę nie zabieramy
żadnych toreb czy "reklamówek", zajmujących ręce - nawet na krótkie trasy konieczny jest
lekki plecak (najlepiej "anatomiczny", dopasowany do kształtu ciała, z odciążającym pasem
biodrowym). W plecaku będziemy nieść cieplejszy sweter, czapkę i rękawiczki - przydają się
nawet latem: ich dotkliwego braku doświadczył już niejeden raz turysta, którego śnieg albo
nagłe ochłodzenie zaskoczyło przy łańcuchach na Świnicy, Zawracie czy Orlej Perci.
Zapakujemy też na wycieczkę mapę i przewodnik, aparat fotograficzny, latarkę, (gdy w planie
jest późniejszy powrót lub zwiedzanie jaskiń) i strój od deszczu - najlepiej z lekkiego, nie
przemakającego, ale "oddychającego" goretexu.

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA SĄ RADAMI.

CZY ZASTOSUJESZ JE ZALEŻY OD CIEBIE!!!

Życzymy S

MACZNEGO!

4. ZABAWY NA UPALNE DNI

Hałabała Wam opowie, ile ciekawych rzeczy
u Jeżyków dzieje się na co dzień 
JEŻYKI WRAZ Z KRASNALEM HAŁABAŁĄ
DO LEKTURY KRASNALOWYCH WIEŚCI ZAPRASZAJĄ
Witamy w przedwakacyjnym wydaniu ,,Krasnalowych wieści”, płynących z grupy
Jeżyków. Aż trudno uwierzyć, że to już ostatnie sprawozdanie z pracy wychowawczo –
opiekuńczo – dydaktycznej w grupie 3 – latków. Ten rok szkolny minął bardzo szybko …
Pierwszy tydzień maja spędziliśmy na rozmowach dotyczących bardzo ważnego
tematu, a mianowicie „Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Rozmawialiśmy na temat różnic
między miastem, a wsią. Przypomnieliśmy sobie jak nazywa się miasto, w którym
mieszkamy. Teraz już wiemy, że jesteśmy Polakami, znamy nasze symbole narodowe
i wiemy, że jesteśmy częścią Europy.
Następnie omawialiśmy dwa bardzo przyjemne tematy „Wiosna w ogrodzie” oraz
„Wiosenna łąka”. Wiosna już dawno zagościła na ziemi, ale my bardzo lubimy czas zabaw
w wiosenne owady, rechoczące żaby i klekoczące bociany. A najwięcej przyjemności
przynosi nam zabawa w wiosenne tańce na łące. I właśnie dlatego wzięliśmy udział w bardzo
ciekawych warsztatach o owadach.

Krasnal Hałabała cieszy się, gdy dzieci szykują niespodzianki z okazji Dnia Mamy
i Taty. Tym razem nie mogło być inaczej. Wspólnymi siłami wykonaliśmy zaproszenia na

uroczystość dla naszych rodziców, przygotowaliśmy prezenty i galerię portretów naszych
rodziców.

Wszystkie Jeżyki bardzo chętnie podjęły naukę wierszyków, piosenek i tańców dla
swoich najbliższych. Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty odbyła się pod hasłem
„Wszystkie kwiaty dla mamy i taty”.

Na koniec tego wydarzenia Jeżyki zostały pasowane na przedszkolaków. Trzeba
przyznać, że dzieci bardzo się napracowały i spisały na medal. Jeżyki Krasnal Hałabała jest
z Was bardzo dumny!

Po Dniu Mamy i Taty przyszedł czas na świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Tego
dnia na Jeżyki czekały niespodzianki. Najpierw odwiedził nas grupowy STRAŻAK SAM –
TATUŚ NASZEJ LENKI. Pan Michał pięknie opowiadał nam o pracy strażaka, przypomniał
również zasady bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia pożarowego oraz numery alarmowe
998 oraz 112. Panie Michale bardzo dziękujemy za to niezwykle miłe i pouczające spotkanie.

Następnie przyszła do nas paczka. A w niej zestaw KLOCKÓW LEGO DUPLO.
Trzeba przyznać, że Hałabała nas chyba bardzo lubi bo to już druga taka niespodzianka.
Jeżyki uwielbiają zabawę KLOCKAMI LEGO DUPLO. Dziękujemy Hałabało za piękny
prezent.

A na koniec wzięliśmy udział w pokazie iluzjonisty. Cóż to były za czary! Znikające
piłeczki, wijące się jak wąż sznureczki, czarodziejskie obrazki i inne czary – mary;)

W roku 2018 Przedszkole Krasnala Hałabały obchodzi swoje 45 urodziny. Z okazji
tego święta w naszym przedszkolu odbył się PIKNIK RODZINNY. Dziękujemy Drodzy
Rodzice za przyniesienie do przedszkola szyszek, które zamieniliśmy w krasnoludki,
a następnie sprzedaliśmy na kiermaszu. To między innymi dzięki tym pieniążkom mogliśmy
Was

ugościć

na

urodzinach

Hałabały.

DZIĘKUJEMY

W ZORGANIZOWANIU TEGO RADOSNEGO DNIA!

ZA

WSPÓŁUDZIAŁ

„Lato, lato co ty na to” – bardzo lubimy czas wakacji w przedszkolu. Czas
uroczystości i spotkań rodzinnych już za nami, a teraz przyszedł czas słodkiego lenistwa
i zabaw na świeżym powietrzu. A w razie niepogody zapraszamy do spotkań z książeczkami
o Elmerze, które zachwyciły Jeżyki na spotkaniu z panią Kasią z biblioteki.

Drodzy Rodzice i Kochane Jeżyki
życzymy Wam bezpiecznych wakacji.
Dużo słońca, orzeźwiających lodów i zabawy w cieniu drzew ;)
Wróćcie do nas cali i zdrowi we wrześniu.

Żegnajcie Kochani i do następnego razu!
p. Agata, p. Melania i p. Jola

Witajcie Przyjaciele grupy „Jabłuszka”
czyli sprawozdanie z pracy
wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznej w grupie 4 latków.
Mamy za sobą kolejne, miesiące – maj i czerwiec. Były to miesiące - nauki i pracy
oraz zabawy z Krasnalem Hałabałą, który opowiem Wam co się wydarzyło w naszej grupie
podczas spotkań z dziećmi.
Nadchodził miesiąc maj … i ostatnie dni kwietnia wprowadziły nas w tematykę
„Polska to Moja Ojczyzna.” Poszerzając wiadomości dotyczące naszej przynależności
narodowej, staraliśmy się poznać wszystko to co powinno wiedzieć każdy z nas na temat
naszego państwa - Polski. Poznaliśmy nazwę naszej stolicy, kolory naszej flagi, wiemy jakie
mamy godło. Wiemy, że jesteśmy państwem, które ma morze i góry, a na Baraniej Górze,
rzeka Wisła wypływa by przepłynąć przez całą Polskie aż do Morza Bałtyckiego. W lepszym
zrozumieniu tych trudnych dla nas jeszcze rzeczy, pomagały nam widokówki, kolorowe
ilustracje, mapa Polski oraz godło.
Uczestniczyliśmy
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RATOWNISIEM.”
17.05.2019r. dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
wolontariuszy.

Przedszkolaki
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przedmedycznej- poznały pozycję bezpieczną, zasady resuscytacji, powtórzyły i utrwaliły
numery alarmowe. Przedszkolaki zapoznały się również z podstawowym wyposażeniem
Ratownika Medycznego. Zajęcia okazały się niezwykle interesujące, dzieci uczestniczyły
chętnie i bardzo aktywnie we wszystkich zaproponowanych przez wolontariuszy zabawach.

Wiosna to czas, w którym w przyrodzie następuje wiele zmian. Wiele roślin
wypuszcza pąki, z których rozwijają się kolorowe kwiaty, ptaki budują swoje gniazda,
niektóre zwierzęta budzą się z zimowego snu. Dlatego też kolejne dni maja poświęciliśmy
przyrodzie. I z tej okazji dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych
z owadami. Poznały różne gatunki motyli oraz różnorodne owady.

Z OKAZJI DNIA DZIECKA wraz z grupą Jaskółek pojechaliśmy na wycieczkę do
Przybynowa. Dzieci zobaczyły zwierzątka z wiejskiej zagrody a nawet mogły je nakarmić,
uczestniczyły w warsztatach od mleka do sera. Doiły krowę, ubijały masło, próbowały
swojskiego mleka i sera. Jedną z wielu atrakcji była przejażdżka „wozem” po okolicy.

Miesiąc czerwiec jest ostatnim miesiącem przed wakacyjnym wypoczynkiem ale
bardzo wiele się u nas jeszcze działo.
Miesiąc maj to miesiąc kojarzony z Dniem Mamy, który został połączony z Dniem Taty,
wspólna uroczystość w naszej grupie obchodziliśmy 12 czerwca. Poruszając tematykę
rodziny, domu rodzinnego mówiliśmy również o domu takim, w którym mieszkamy na co
dzień z naszą rodziną. Oglądaliśmy ilustracje budowli domów w różnych częściach Świata,
mogliśmy również zobaczyć obrazki domów dawniej budowanych i dziś. Ale mówiąc o domu
ciągle wracaliśmy do naszych domów rodzinnych z Mamą i Tatą, rodzeństwem…. . Dlatego
też wspólnie z wszystkimi grupami naszego przedszkola wzięliśmy udział 7.06.2016
w PIKNIKU RODZINNYM, KTÓRY BYŁ POŁĄCZONY Z 45 URODZINAMI
KRASNALA HAŁABAŁY. Można by śmiało nazwać „bajowym piknikiem”, a to za sprawą
wielu ciekawych atrakcji. Już tydzień przed piknikiem była możliwość zakupu krasnoludków
zrobionych z szyszek- dochód ze sprzedaży był przeznaczony na piknik. Grono pedagogiczne
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KRASNOLUDKÓW I KRÓLEWNA ŚNIEŻKA. Pani Dyrektor była królewną, gospodarzem
oczywiście nasz solenizant KRASNAL HAŁABAŁA. Każda Pani miała kolor czapeczki z
grupy reprezentując kolor sali. Było siedem stanowisk z atrakcjami- jeżyki- ścieżka
sensoryczna, Jabłuszka- stragan owocowy, Jagódki- zabawy z „gludkami”, Jaskółki-

malowanie na streczu, Jarzębinki – mini golf. Ponadto była możliwość gry w piłkę „Drużyna
Kangura”, spotkanie z pieskami, możliwość zwiedzania wozu strażackiego oraz zrobienie
pamiątkowych zdjęć w specjalnych „fotobudkach”. Jedną z atrakcji był ogromny tort
przygotowany przez nasze Panie Kucharki, który wszyscy mogliśmy spróbować. Wszystkim
RODZICOM, którzy przyczynili się do uświetnienia RODZINNEGO PIKNIKU
GORĄCO DZIĘKUJEMY !!!

Korzystając z uroków pięknej pogody wybraliśmy się na wycieczkę do Skansenu
w Chorzowie. Pani przewodnik opowiadała o zwierzętach mieszkających w Skansenie i tych,
które chętnie je odwiedzają same tj np. Sarna. Spacerując alejkami Skansenu zwiedzaliśmy
różne chałupki, przyglądając się jak kiedyś mieszkano. Dziękujemy Babci Adasia i mamie
Amelki M-G za dodatkową opiekę podczas wycieczki do Skansenu.

Lato już jest, wakacje wołają nas więc omówić zasady bezpiecznych zabaw nadszedł
czas. Jak radośnie i bezpiecznie spędzić wakacje ukazały nam książeczki z serii pt.
„Bezpieczny świat” B. Ciamskiej. Dzięki takim opowiadaniom jak: „Zapałki”, „Tabletki”,
„Prąd” wiemy, czego mamy się wystrzegać, by nasze zabawy były przyjemne i sprawiały nam
radość. Nasze panie również czytały nam o tym, że nie wolno nam otwierać drzwi nikomu,
gdy zostaniemy na chwilkę sami w domu, że nie rozmawiamy z obcymi, a bawimy się tylko
na placu zabaw tam, gdzie bezpieczne dla nas huśtawki, zjeżdżalnie.

Tradycją stały się spotkania z P. Kasią w bibliotece, która stara się nam przybliżyć
świat książek, wiedzy zawartych w nich.

Ostatnie tygodnie czerwca poświęcimy przygotowaniom do wakacyjnych podróży.
Przez cały rok szkolny poznawaliśmy literki, cyferki, śpiewaliśmy piosenki,
słuchaliśmy

bajek,

w

przedszkolnych

uroczystościach,

imprezach,

spotkaniach

wycieczkach…….. a teraz wakacji nadszedł czas i lato woła nas…!!!!!!!

Tysiąca niezapomnianych chwil, samych ciepłych wrażeń
Skapanych w promieniach letniego słońca,
Beztroskiego wypoczynku, pełnych przygód wojaży i relaksującego leniuchowania w
wakacyjne dni
Życzą:
Pani Małgosia i Pani Monika
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