
 

 
Hałabała nam opowie  jak w „Jagódkach”  pracował co dzień… 

 
Kwiecień minął, a z przytupem rozpoczął się nam maj.. Jak zwykle wiele u nas się działo.. 

Ale po kolei… Niemal każdy przedszkolak wrócił do przedszkola po długim weekendzie w 

pełni wypoczęty… Jedni byli w górach, nad jeziorem, a inni wypoczywali na działce lub 

placu zabaw.  

Skoro miesiąc maj to nie mogło zabraknąć nam rozmów z pacynką krasnala Hałabały 

o majowej łące. Przypomnieliśmy sobie o  mieszkańcach łąki, porównywaliśmy rośliny. 

Wspólnie bawiliśmy sie tutaj techniką origami tworząc prace plastyczną pt. „Kwiaty i motyle 

na łące”. 

Rozważania o majowej łące za nami… Pora na… eksperymenty….. 

Ojjjj co się działo w naszej sali…… 

Musujące …kolorowe krople…. Wulkany…..czary…mary z „pojazdami”…..tornado 

w butelce……. Tęcza…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolejne atrakcje…. Tym razem „żywe”…. 

Już wiemy, że to nie „robaczki” tylko OWADY  

  

    

Kolejne dni upłynęły nam na rozmowach o dorosłych, o tym czym zajmują się na co 

dzień. Poznaliśmy, a niektórzy przypomnieli sobie nazwy zawodów. Ten tydzień był czasem 

kiedy przygotowywaliśmy się  na Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Dla naszych 

kochanych rodziców wystawiliśmy bajkowe przedstawienie. Przygotowaliśmy pachące 

prezenty.  

 



O rodzicach pogawędziliśmy to i o dzieciach też rozmowy nasze były. Wybraliśmy się 

w podróż po świecie …. zajrzeliśmy do dzieci do Afryki, Chin, Japonii, wioski indiańskiej… 

Kontynuując tematykę dzieci to z okazji Dnia Dziecka wyruszyliśmy na 

wycieczkę do Bilska Białej – do Studia Rysunków Filmowych  

  

 

 

 

 

 

 

 



Wiele się dzieje, ale… Bibliotekę też odwiedziliśmy w ramach tygodnia CPCD.  

Każdego dnia doskonalimy swoje umiejętności – poznawaliśmy kolejne literki, 

liczyliśmy, wycinaliśmy, kleiliśmy- nie nudzimy się  

 

 

Zaraz wakacje, wiemy, że spędzimy je bezpiecznie bo Hałabała tego dopilnuje. O tym 

jak spędziliśmy wakacje opowiemy w nowym roku szkolnym   

 
 

 

Pani Agnieszka z Jagódkami  



 

WITAJCIE, SYMPATYCY „JASKÓŁEK”, 

czyli miesięczne sprawozdanie z pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej. 

 

Witamy ponownie Czytelników i Sympatyków „Jaskółek”. Czas na naszą ostatnią 

relację w tym roku szkolnym z najważniejszych wydarzeń w przedszkolu.  

Miesiąc maj rozpoczęliśmy tematyką „Z Hałabałą małym wszystko przeliczamy”. 

Matematyka była dominującą aktywnością podczas całego tygodnia. Poprzez zabawy 

z Krasnalem Hałabałą:  

 Kształtowaliśmy świadomość schematu własnego ciała, 

 Doskonaliliśmy orientację na kartce papieru, 

 Ustalaliśmy równoliczność zbiorów,  

 Klasyfikowaliśmy, 

 Kształtowaliśmy pojęcia liczby i umiejętność liczenia, 

 Dodawaliśmy i odejmowaliśmy, 

 Zapisywaliśmy czynności matematyczne. 

           Określanie kierunków, znajomość cyfr i umiejętność kodowania utrwalaliśmy również 

poprzez zabawy z robotem Ozobotem (Program „Uczymy Dzieci Programować”). 

       

Zabawy z robotem Ozobotem 

            Podsumowaniem aktywności matematycznej był udział przedstawicieli grupy 

w olimpiadzie matematycznej „Matematyczna odznaka dla zdolnego przedszkolaka” 



zorganizowanego przez Niepubliczne przedszkole „Pałacyk” w Katowicach. Darii 

i Gustawowi gratulujemy WYRÓŻNIENIA 😊. 

 

Olimpiada matematyczna 

           Poznaliśmy wszystkie litery alfabetu poprzez zabawy z wizytówkami imion (metoda I. 

Majchrzak). Utrwalamy je poprzez zabawę tematyczną „Targ liter”, gdzie zakupione przez 

nas literki przyklejamy na swoje paski z alfabetem. Zebranie wszystkich liter będzie 

uwieńczone zdobyciem Dyplomu. 6-latki czytają wyrazy, a 7-latki proste i złożone zdania.  

            Z Krasnalem Hałabałą dbaliśmy o zdrowie i czystość. Z tej okazji w przedszkolu 

gościliśmy firmę DOMTOM, która szczegółowo przypomniała nam o etapach prawidłowego 

mycia rąk.  

 

Warsztaty 

Następnie z krasnalem Hałabałą wyruszyliśmy na majową łąkę, gdzie bawiliśmy 

się z żabkami, bocianami i zającami. Majowa pogoda bardzo sprzyjała zabawom w ogrodzie. 

Nie tylko spędzaliśmy tam czas na zabawach ruchowych, swobodnych, ale również 

obserwacyjnych. Ciekawie było dostrzec mrówki, motyle, a nawet muchy. Po takich harcach 

uczestniczyliśmy w warsztatach przyrodniczo-ekologicznych podczas których poznaliśmy 

mnóstwo przeróżnych owadów z całego świata.  

 



 

„Owady” warsztaty przyrodniczo – ekologiczne 

Tematykę tygodnia podsumowaliśmy udziałem przedstawicieli grupy w olimpiadzie 

ekologicznej „Ekologiczna odznaka dla zdolnego przedszkolaka”. Mai i Agatce gratulujemy 

WYRÓŻNIENIA 😊. 

 

Olimpiada ekologiczna 

Gościnnie zawitał do naszej grupy „Miś Ratowniś”, który uczył nas udzielania 

pierwszej pomocy. Z ogromnym zainteresowaniem wcielaliśmy się w rolę lekarza, 

pielęgniarki, ratownika medycznego.   

 

Warsztaty z Misiem Ratownisiem 

Bardzo lubimy zwierzęta, przyrodę, dlatego Dzień Dziecka postanowiliśmy uczcić 

w Gospodarstwie Agroturystyki Skałka w Przybynowie. Naszą wycieczkową przygodę 

rozpoczęliśmy smacznie i na słodko. Posileni smakołykami wyruszyliśmy do obory, 

żeby wydoić krowę Matyldę. Tam degustowaliśmy świeżego mleka. Następnie zajęliśmy 

się ubijaniem masła, które bardzo smakowało nam z chlebem, powidłami i białym serem. 

W dalszą podróż wyruszyliśmy kolejką, aby pozwiedzać okolice. Po długiej przejażdżce 



zostaliśmy zaproszeni na obiad. Pełni siły i energii wyruszyliśmy do „Zwierzyńca”, ażeby 

nakarmić tamtejsze zwierzęta. A potem jeszcze zwiedziliśmy Skansen. Wycieczkę z okazji 

Dnia Dziecka uczciliśmy i zakończyliśmy watą cukrową i drożdżówkami.      

            

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka   

 

Z Dniem Dziecka zbiegło się zakończenie innowacji pedagogicznej nr 2 „Mały Miś 

w świecie wielkiej literatury. Preorientacja zawodowa w przedszkolu”. Głównym 

założeniem innowacji było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci jak 

i dorosłych a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi. 

Zapewnienie dzieciom częstego kontakt z literaturą dziecięcą było priorytetem innowacji.  

 Kolejnym z założeniem było nawiązanie współpracy pomiędzy przedszkolem 

a domem rodzinnym dzieci, zaproponowanie rodzicom alternatywnego sposobu spędzania 

wolnego czasu z dzieckiem. Innowacja była realizowana podczas zajęć edukacyjno – 

opiekuńczo – wychowawczych oraz w czasie wolnym od zajęć. 

Braliśmy udział w następujących wydarzeniach: 

 100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku! 

            Zorganizowano w przedszkolu biesiadę patriotyczną, do której dzieci wraz 

z nauczycielami oraz rodzicami przygotowały się stopniowo.  Dzieci otrzymały od Małego 

Misia i Hałabały list, który zawierał opis zadania tj. przygotowanie przedstawienia na 100-

lecie Niepodległości. Dnia 09.11.18. o godzinie 10:00 grupa „Jaskółek” wzruszająco - 

wierszem, tańcem i piosenką -przedstawiła historię Polski. O godzinie 11:11 odśpiewano 

ponownie hymn, tym samym włączając się w akcję bicia rekordu w śpiewaniu hymnu 

ogłoszoną przez MEN.  

Wydarzenie było okazją zapoznania dzieci z zawodem żołnierza, policjanta, strażaka.  



 

Moduł: „100-lecie Odzyskania Niepodległości. Pokaż Radość Przedszkolaku!” 

 Kulinarne warsztaty z Małym Misiem  

            Cykl warsztatów kulinarnych dzieciom stworzył warunki do samodzielnego 

przygotowywania posiłków. W poszukiwaniu smaków odwiedziły przedszkolną kuchnię 

Wspólnie z nauczycielami poszukiwały potraw opisanych w literaturze np. ciasteczka Alicji 

z Krainy Czarów, piernikowa chatka Baby Jagi z bajki „Jaś i Małgosia”. Zostały zapoznane 

z historią powstania książki kucharskiej. Z Krasnalem Hałabałą poznały zasady pisania 

przepisów i razem próbowały stworzyć przepis na “zmisiowaną kanapkę”.  

Wydarzenie były okazją zapoznania dzieci z zawodem kucharza, piekarza, cukiernika.  

 

Moduł: Kulinarne warsztaty z Małym Misiem 

 Kuferek Kreatywności Małego Misia  

Zabawy plastyczne i teatralne z Małym Misie i z Hałabałą opierały się o tajemniczy kuferek. 

Nauczycielki przygotowały dla dzieci Kuferek kreatywności z którego losowały misiową 

zagadkę lub problem do rozwiązania. Kuferek został ozdobiony według inwencji własnej 

dzieci. Zadaniem przedszkolaków było w jak najbardziej twórczy sposób odnieść się do 

tematu. W kuferku nauczyciel gromadził dodatkowo materiały tj. słomki, skrawki tkanin, 

guziki itp. które dzieci mogły wykorzystać w toku zabawy. 

Wydarzenie było okazją zapoznania dzieci z zawodem plastyka, muzyka, aktora, rzeźbiarza.  

 



 

                     Moduł: Kuferek Kreatywności Małego Misia 

 Misiowe aktywności sportowe  

Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych i do aktywności fizycznej włączyły lokalną 

społeczność osiedlową. Stworzyły hasło reklamowe zachęcające do uprawiania sportu oraz 

ilustrowane ulotki reklamowe, które wręczały przechodniom podczas spaceru wokół 

przedszkola. Dołączyły do inicjatywy „Sprintem do maratonu”. 

Wydarzenie było okazją zapoznania dzieci z zawodem sportowca, trenera. 

 

 

Moduł: Misiowe aktywności sportowe 

 Czytające przedszkolaki  

- Miś wędrował od domu do domu przedszkolaków. Został wyposażony w Dzienniczek 

Podróży, w którym rodzice wpisali tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci 

odrysowywały swoją rączkę i wklejały zdjęcie z Misiaczkiem (praca w domu). 

- Miś wędrował do 9 wyznaczonych przedszkoli. Krasnal Hałabała przyjął w gościnie 9 

misiów i zaopiekował się: Piątusiem z Płocka, Teddy z Myślenic, Wąsikiem z Łuccy, 

Lolkiem z Łęczna, Tuzia z Kuźni Raciborskiej, Patryka z Kosina, Iskierki z Kazania Nowego, 

Kochusiem z Kostrzyna i Bursztynkiem z Gdańska.  

Wydarzenie było okazją zapoznania dzieci z zawodem bibliotekarza, księgarza, drukarza. 



 

 

 

9 wspaniałych Misiów przybyłych z Polski  

 W świat zawodów wprowadzała dzieci postać misia Bruno i Krasnala Hałabały 

w oparciu o treści zawarte w załączniku nr1 do Rozporządzania Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. 

 Na nasze zaproszenie odpowiedziało kilku chętnych Rodziców ciekawie prezentując nam 

swój zawód: bankowca, budowlańca dróg, inspektora budowy, instruktora spinaczki górskiej, 

wykładowcy akademickiego. Rodzicom bardzo dziękujemy za poświęcony czas, 

za przygotowanie interesujących zajęć i przyniesione upominki dla dzieci.  



          

         

Zajęcia z udziałem Rodziców  

       Zrealizowano działania w ramach uczczenia 45-lecia naszego przedszkola: 

 45 minut eksperymentów dla Hałabały, 

 Do teatru Hałabałę zabieramy i 45 minut spektakl oglądamy, 

 Hałabałę zaprosimy i 45 roślin w ogrodzie botanicznym zobaczymy,  

 45 książek z Hałabałą poznamy, 

 45 jaskółek na drzewie szukamy, 

 Dla Hałabały 45 piosenek poznamy, 

 Dla Hałabały 45 balonów ozdabiamy, 

 Dla Hałabały dyskotekę urządzamy, 

 Piknik rodzinny.  

         

Podsumowanie: 



Innowacja pedagogiczna przyniosła założone efekty, a zrealizowane cele zostały osiągnięte. 

Korzyści dla dzieci: 

 poznały wybrane zawody i ich atrybuty, 

 wzbogaciły słownictwo, 

 dostrzegły znaczenie pracy w życiu człowieka, 

 chętniej korzystały z książeczek i bajek, 

 rozwinęły umiejętności interpersonalne oraz komunikowania się,  

 recytowały z pamięci wiersze lub ich fragmenty, 

 wzięły udział w organizowaniu przedstawień teatralnych, 

 tworzyły będą prace plastyczne inspirowane literaturą dziecięcą, a dotyczącą zawodów 

i ich atrybutów. 

Korzyści dla rodziców:  

 więcej czasu poświęcili na czytanie dziecku w domu, 

 wzmocnili więzi emocjonalne,  

 poznali szeroką ofertę literatury dziecięcej,  

 włączyli się w proces dydaktyczno-wychowawczy - przedszkola.  

Korzyści dla nauczycieli/ przedszkola: 

 poszerzyli wiedzę na temat wpływu głośnego czytania na rozwój dziecka, 

 preorientacja zawodowa przedszkolaków została realizowana w innowacyjny sposób, 

 stworzono twórczą atmosferę w przedszkolu, 

 wzmocniono współpracę z rodzicami dzieci,  

 rozwinięto współpracę z przedszkolami z całej Polski.  

       Kolejną ulubioną aktywnością „Jaskółek” to muzyka. Uczestniczyły w zajęciach 

rytmicznych z wykorzystaniem gitary oraz koncertach muzyki klasycznej i rozrywkowej 

organizowanych w MDK-u. 

 

        Z wielkim zaangażowaniem dzieci poznały wiele piosenek i tańców, które mogły 

zaprezentować podczas dwóch uroczystości.  



       Z okazji Dnia Mamy i Taty naszych kochanych Rodziców zaprosiliśmy do „Szkoły 

Zachwycania”. Podczas musicalu przedstawiliśmy sposoby na relaksację Rodziców, 

propozycję prezentów, a przede wszystkim podkreślenia wspaniałych walorów naszych 

Rodziców, aby wyrazić i okazać Im miłość.  

 

„Szkoła Zachwycania”  

       Nieubłagalnie czas płynie … ku zakończeniu roku… „Jaskółki” wraz z Rodzicami, 

swoimi Paniami i z Panią Dyrektor żegnają przedszkole tańcami: Polonezem, Tangiem 

i Despacito. Rodzicom bardzo dziękujemy za wzruszenie i pomoc w przygotowaniu 

uroczystości.  

 

„Uroczystość Pożegnania 7-latków” 

W przedszkolu poprzez wspaniałą zabawę nauczyliśmy się bardzo wiele. 

 JESTEŚMY DZIELNYMI PRZEDSZKOLAKAMI i PRZYSZŁYMI UCZNIAMI.  

 

Zaprzyjaźniliśmy się bardzo ze sobą, z krasnalem Hałabałą i Misiem Ślązaczkiem. 

a już niedługo wakacje, na które wszyscy zasłużyliśmy.  

Teraz w przedszkolu, przygotowujemy się do bezpiecznego spędzenia wakacji. 

 

Życzymy wszystkim szczęśliwych, bezpiecznych i pogodnych wakacji  

Pani Agnieszka i Pani Renia z grupą „Jaskółek”.  

 

 

 



Serce jest bogactwem, 

którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, 

ale które się ofiarowuje. 

Gustaw Flaubert 

 

Drogim Rodzicom „Jaskółek”                                                                                                       

pragniemy serdecznie podziękować  

za całoroczną współpracę 

 i współorganizowanie pięknej uroczystości  

zakończenia roku szkolnego 2018/2019. 

Za gest życzliwości i hojności w obdarowaniu 

nas wspaniałymi pamiątkami, kwiatami. 

Kochanym „Jaskółkom” 

życzymy wspaniałych i bezpiecznych lotów. 

Niech będą wzorowymi uczniami, 

dobrymi i szczęśliwymi ludźmi.  

 

Powodzenia na każdy kolejny dzień 

życzą 

Pani Agnieszka i Pani Renia 

 

 

Życzą Pani Agnieszka i Pani Renia  

 
 



Witamy w grupie „Jarzębinki”  

                            

 

Widzimy się co prawda po raz ostatni przed wakacjami ale za to w jak przyjemnym 

gronie :) 

Ale zanim wyruszymy z Krasnalem Halabałą na upragnione wakacje zapraszamy do 

przypomnienia sobie tego co się w naszej grupie wydarzyło :) A trochę się działo :) 

Nasze wspólne tygodnie minęły nam na tematyce zdrowia oraz wszystkim tym, co ze 

zdrowiem jest związane. Było dużo wiadomości, było dużo ruchu oraz witaminek mnóstwo.  

„Dzień Ziemi” – zgodnie z tradycją braliśmy udział w przedstawieniu przygotowanym 

przez grupę Jabłuszek. W nawiązaniu do święta w naszej grupie odbywały się różne zabawy 

grupowe w segregowaniu śmieci, tworzenie ekologicznej planety oraz dzieci otrzymały 

ekologiczne upominki w ramach EKO-KLUBU HAŁABAŁY. A przez cały tydzień nasz 

kochany krasnal był z nami i dawał dzieciom dobre rady na złe odpady :) 

 



 

Miesiąc maj zaczęliśmy od zwrócenia uwagi na Polskę-naszą ojczyznę. Razem 

z pacynką krasnala Hałabały przypomnieliśmy sobie nasze symbole narodowe (flaga, godło, 



stolica, herb Katowic), wskazywaliśmy różne regiony na mapie Polski oraz co najważniejsze 

uczyliśmy się słów naszego Hymnu Polski. Następnie z Hałabałą po Unii Europejskiej 

rozpoczęliśmy wędrówkę. Przypomnieliśmy sobie jak wyglądają symbole Unii Europejskiej: 

flaga, hymn, waluta, maskotka Syriusz symbol dzieci z krajów UE. 

W tym miesiącu wybraliśmy się do naszego zaprzyjaźnionego przedszkola w Żorach. 

Szybka mobilizacja i jedziemy ;) Była to jedna z fajniejszych naszych wycieczek. Nie dość, że 

z krasnalem Hałabałą to jeszcze zorganizowana gra terenowa w Parku Botanicznym sprawiła 

nam mnóstwo powodów do radości :) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W kolejnych dniach skupiliśmy się na bezpieczeństwie, bo Hałabała dobrze wie, jak 

podczas pożaru zachować się! A po naszych zajęciach to wiedzą to i nasze przedszkolaki ;) 

Rozmawialiśmy na temat pracy strażaków, sposobu zachowania się podczas zagrożenia 

pożarowego na podstawie ilustracji oraz wysłuchanego wiersza Jana Brzechwy pt.: „Pali się” 

A na koniec tygodnia każdy mógł na chwilę zamienić się w strażaka i pobawić się naszymi 

strażackimi sprzętami. I o dziwo nie tylko chłopcy chętnie sięgali po zabawkową gaśnicę ;)  

Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszej grupie był „Dzień Dobrych Uczynków”. 

Panie razem z Hałabałą wyjaśniły dzieciom, że dzień ten jest świętem społecznych, 

bezinteresownych działań, którego przewodnim hasłem jest „dobre uczynki dla ludzi, zwierząt 

i środowiska. A nasze bystre przedszkolaki jak zawsze miały mnóstwo pomysłów na temat 

tego w jaki sposób możemy pomóc zwierzętom, roślinom :) 

W maju nasza grupa brała udział w Zajęciach przyrodniczych w naszym przedszkolu. 

Zajęcia dotyczyły owadów, było chwilami hmmm ciekawie ;) Chętni mogli zobaczyć z bardzo 

bliska przyniesione owady, niektórzy trzymali je na dłoni ;) A wszyscy już teraz wiemy, że to 

nie robale ;) tylko bardzo ciekawe OWADY :) 

Udało nam się również wybrać na wycieczkę tramwajem do naszego Parku 

Etnograficznego. Zwiedzaliśmy drewniane chaty i zagrody ale największą frajdą były 

mieszkające w Skansenie zwierzęta :) Następnie braliśmy udział w zajęciach przyrodniczych, 

poznaliśmy tropy zwierząt oraz udało nam się utrwalić to jakie korzyści mamy ze zwierząt 

hodowlanych :) Jak zawsze nasze bystre przedszkolaki znały odpowiedź na każde pytanie:) 

Gdy zrobiło się już na prawdę zielono, a za oknami słonko już coraz częściej się 

pojawiało był to znak dla nas, że pora już przygotowywać się do kolejnego ważnego 

wydarzenia. Wszystkie przedszkolaki zabrały się więc do pracy, uczyły się wierszyków, 

piosenek i tańców a w wolnych chwilach dwoiły się i troiły żeby przygotować prezenty dla 

swoich Kochanych Rodziców :) Z tej również okazji dzieci przygotowały wyjątkowe prezenty 

dla Rodziców- świeczniki własnoręcznie pomalowane przez dzieci dla Mamusi – oraz 

wyjątkowe samochodziki-miarki, które przypominały Tatusiom jak baaaaaaaaaaaaaardzooooo 

dzieci ich kochają ;) Tym razem postawiliśmy na nieco bardziej zabawną wersję 

przedstawienia ;) A nasz Fiacik gracik wywołał niejeden uśmiech ;) Bardzo miło było nam, 

mimo panującego upału, gościć wszystkich Rodziców w naszym przedszkolu. Atmosfera była 

cudna, a miłe słowa sypały się z każdej strony :D Za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy :) 

Po tak miłym świętowaniu czas przyszedł na kolejne atrakcje. Razem z grupą Jagódek 

wybraliśmy się do Bielska-Białej na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka. Zobaczyliśmy jak 

powstają bajki, porobiliśmy śmieszne miny z postaciami z bajek. A dzieci wykazały się bardzo 

dużą znajomością bajek :) Dzięki ślicznej pogodzie udało nam się naprawdę dużo zobaczyć :) 



Odnaleźliśmy pomnik Reksia oraz Bolka i Lolka :) a prawdziwą atrakcją okazała się kurtyna 

wodna ;) 

 

 



W czerwcu dobył się również w naszym przedszkolu Piknik Rodziny. Kolejna okazja 

by spotkać się w swoim miłym gronie :) Była to doskonała okazja do wspólnej zabawy nie 

tylko z dziećmi, ale i z rodzicami. Atrakcji było wiele, a wszystko w tematyce z krasnalami 

związanej ;) Ścieżka sensoryczna, mini golf ze zwierzakami, owocowy stragan, malowanie 

farbami na dużyyym formacie, ścianka na krasnalowe zdjęcia, pieski, strażacy oraz cieszące 

się niezwykłą popularnością Gluty ;) Oraz wiele, wiele innych. A w ogóle była superowa 

zabawa. Dziękujemy Wszystkim za obecność oraz zaangażowanie  :) 

 

 

Oczywiście jak co miesiąc odwiedzaliśmy Panią Kasię w bibliotece, która jak zawsze 

przygotowywała dla nas niespodziankę :) Poznaliśmy podwodne przygody i wykonaliśmy 

bardzo duże statki z szarego papieru :) A poznanych tematów było mnóstwo :) Nie ma to jak 

czas spędzony z książką wśród książek :)  



 

Atrakcji nie było końca.... 

Jak zawsze u nas nie brakło zabaw, ćwiczeń grafomotorycznymi, gimnastyki buzi 

i języka, śpiewów, tańców, zabaw ruchowych, no i oczywiście zabaw w ogrodzie 

przedszkolnym :) a gdy poznaliśmy już wszystkie litery alfabetu bardzo dużą atrakcją była dla 

przedszkolaków gra  BINGO - W królestwie liter :) 

A teraz nie sposób nie wspomnieć o ostatniej uroczystości w naszej grupie :) choć 

łezka się w oku kręci...i o niej wspomnieć tu wypada ;) W ostatnim czasie wspólnie 

uczestniczyliśmy w Uroczystości Pożegnania Naszego Przedszkola. Całą grupą wspólnie 

pożegnaliśmy Wszystkich w przedszkolu...Serdecznie dziękujemy za MEGA wsparcie :*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kochane dzieci, Kochani RODZICE!!! Jesteście wielcy!!! A pamiątkowe kubki 

przygotowane dla wszystkich dzieci i wszystkich pracowników naszego przedszkola wyszły 

bajecznie:D Do południa nasze zdolne Jarzębinki wystąpiły i pożegnały wszystkich 

w przedszkolu, a popołudniu mieliśmy okazję spotkać się wspólnie z Rodzicami :) Najpierw 

uroczysty Polonez :) oraz nasze wiersze i piosenki a później.... Przemiłe, przesympatyczne 

chwile przy stawie Maroko :D a tam...niespodzianka ;) Specjalnie dla naszych dzieci 

przedstawienie wystawili Rodzice!!! Ale była heca ;) 

 
 

 Uśmiechów było mnóstwo, oklaski i owacje na stojąco ;) A później pyszności na 

stolikach :) Ognisko z kiełbaskami na patykach!  



 

Były chwile radości.. pojawiły się i łzy, wzruszenie... a uścisków nie było końca :) 

Uwielbiamy Was, Nasi Rodzice :) i Nasze Kochane Przedszkolaki :* :* 

I prosimy: Pamiętajcie o nas!!! 

Już tylko chwila... wakacje.... wspólnie rozmawialiśmy o obecnej porze roku, bo 

przecież lato już jest z nami, a w ostatnim tygodniu czerwca rozmawiamy o wakacjach:) 

o bezpieczeństwie podczas pobytu w górach, nad morzem, rzeką i jeziorami. A wszystko po to, 

abyśmy cali i zdrowi wrócili z wakacji tym razem już nie do nas...a ku nowej przygodzie, 

w szkole :) 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM, KTÓRZY NAS WSPIERALI 

I Z NAMI WSPÓŁPRACOWALI      

WSZYSTKIM DZIECIOM I RODZICOM 

ŻYCZYMY UDANYCH, SŁONECZNYCH WAKACJI I PROSIMY 

 PAMIĘTAJCIE O NAS ;) 

Z najlepszymi pozdrowieniami i morzem uścisków 

p. Kasia i p. Małgosia 

 

 

 



 

 

                                                                                                    
 

 

Antek z sąsiadem postanowili zważyć świnię. Ponieważ nie mieli wagi ani 

odważników, na duży kamień położyli długą deskę. Na jedną stronę 

deski wprowadzili zwierzę, a na drugą zaczęli kłaść kamienie, aż do uzyskania 

równowagi. Gdy im się to udało, Antek rzekł zadowolony: 

- W porządku! Teraz tylko trzeba zgadnąć, ile ważą te kamienie! 

 

 

 
 

Jedzie zajączek z niedźwiedziem na jeden bilet i przychodzi kontroler 

To niedźwiedź schował zajączka do kieszeni w marynarce i pokazuje bilet.  

Kontroler się pyta:  

- A co pan tam trzyma w kieszeni marynarki?  

Niedźwiedź uderza się w pierś, wyciąga spłaszczonego zajączka i mówi:  

- Zdjęcie kolegi. 

 

 
 

Przychodzi zając do jeża fryzjera i mówi: 

- Poproszę na jeża. 

- Na to jeż odpowiada: 

No to wskakuj. 

 

 
 

- Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 

- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy. 

- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi. 

 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,jedzie-zajaczek-z-niedzwiedziem-na
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jedzie-zajaczek-z-niedzwiedziem-na
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jedzie-zajaczek-z-niedzwiedziem-na
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jedzie-zajaczek-z-niedzwiedziem-na
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jedzie-zajaczek-z-niedzwiedziem-na
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jedzie-zajaczek-z-niedzwiedziem-na


 
 

 

 

 

 
Dziękujemy Rodzicom za przyniesienie suchych i mokrych chusteczek oraz pasty do zębów. 

Dziękujemy Rodzicom za przyniesienie szyszek do zrobienia krasnoludków na kiermasz. 

Dziękujemy naszemu dobremu skrzatowi za podarowanie Jeżykom zestawu KLOCKÓW LEGO DUPLO. 

Dziękujemy Mamie Blanki za przyniesienie rolek po papierze toaletowym i rolek po ręcznikach papierowych. 

Dziękujemy Tacie Lenki za przybycie do naszej grupy i opowiedzenie o pracy strażaka. 
  

p.Agata i p.Jola i p.Dyrektor z grupą „Jeżyki” 

 

 

Babci Adasia i Mamie Amelki M –G. za opiekę podczas wycieczki do Skansenu 

Rodzicom Adasia za przyniesione naklejki, folie na rzecz grupy 

Mamie Amelki M-G. za zabawki do piaskownicy 
 

p.Monika i p.Małgosia Sz. z grupą „Jabłuszka” 

 
 

Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy zaopatrzyli naszą grupę w chusteczki higieniczne, 

chusteczki nawilżające, pasty do zębów, 

Dziękuję  wszystrkim Rodzicom  za tegoroczne wsparci i pomoc 

 

p. Agnieszka z grupą „Jagódki” 

 
 

Dziękujemy Rodzicom Łukaszka za kartki do rysowania.                                                                   

Dziękujemy Rodzicom Poli za wydrukowanie pomocy do innowacji.                                                                       

Dziękujemy Rodzicom Amalki za upieczone ciasteczka. 

Dziękujemy Rodzicom Lenki F. za kącik sklepowy.  

Dziękujemy Rodzicom Amalki za gry dydaktyczne i puzzle. 

Dziękujemy Rodzicom Zuzi R. za lalki i zestaw śniadaniowy do kuchenki.  

Dziękujemy Rodzicom Felka za pojemnik na zabawki. 

Dziękujemy Mamie Amelki i Zuzi Ł. oraz Rodzicom „Jaskółek”                                                                    

 za współorganizowanie Uroczystości Zakończenia 

roku szkolnego 2018/2019. 
Wdzięczne 

Pani Agnieszka K. i Pani Renia z grupą „Jaskółki”  

 

 

>Każda Twoja inicjatywa na rzecz przedszkola  

będzie przyjęta z radością< 


