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Drodzy Rodzice!

Witamy wszystkich bardzo serdecznie!

Oddajemy do Państwa rąk kolejny, tym razem ostatni

numer naszej gazetki. Informujemy, że wszystkie wydania

są dostępne w formie elektronicznej na stronie

internetowej szkoły w zakładce oddziały przedszkolne.

Życzymy miłej lektury.
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Oddział  „MISIE” dzieci 3,4-letnie
Wychowawca: mgr Barbara Chorągwicka
Pomoc nauczyciela: Justyna Żądło 2



Oddział „WIEWIÓRKI” dzieci 5-letnie
Wychowawca: mgr Monika Kowalcze
Pomoc nauczyciela: Anna Nowak



Oddział „JEŻYKI” dzieci 6-letnie
Wychowawca: mgr Maria Nowak
Pomoc nauczyciela: Anna Pławecka 4
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30- go kwietnia obchodziliśmy rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi. Z tej okazji 

każda grupa przygotowała krótki program artystyczny.
Głównym celem uroczystości było upamiętnienie rocznicy 

uchwalenia Konstytucji oraz rozwijanie poczucia 
przynależności narodowej u naszych „ Małych Patriotów”. 

Podkreślając wagę naszych symboli narodowych: Godła, 
Flagi, Hymnu oraz znaczenia Ojczyzny w naszym życiu –

dzieci z powagą i dumą śpiewały pieśni patriotyczne 
i recytowały wiersze. 

Pani dyrektor mgr Czesława Łabuz, w krótkim przemówieniu przybliżyła 
dzieciom znaczenie obchodów tego święta. 
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Przedszkolaki pamiętały o właściwej postawie oraz o wyeksponowaniu symboli narodowych.

W tak ważnym dniu dzieci prezentowały się w galowych strojach niezwykle uroczyście.
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Przedszkolaki przez cały tydzień przygotowywały się do obchodów tych ważnych świąt, jednocześnie 
poznając wiele informacji, ciekawostek na temat naszego kraju oraz Unii Europejskiej. 

Dla utrwalenia zdobytych wiadomości dzieci wykonywały prace plastyczne oraz zadania o tematyce 
patriotycznej.
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Moc gorących życzeń, uścisków, piękne wiersze, 
piosenki, tańce, upominki… wszystko 

przygotowane z wielkim zaangażowaniem bo 
przeznaczone dla osób najbliższych sercu 

i najważniejszych. Mowa oczywiście o Mamie 
i Tacie, którzy są dla każdego dziecka 

synonimami słów: miłość, bezpieczeństwo, 
bliskość. By wyrazić swoje uczucia 

i podziękowania specjalnie dla nich, z okazji ich 
święta przedszkolaki (z małą pomocą swoich 

pań) przygotowały filmowe niespodzianki.

Wraz z życzeniami pociechy wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie 
wykonane upominki, były piękne laurki, kwiaty, serduszka, pędzle i puchary.
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1 czerwca wszystkie dzieci na całym świecie obchodzą 
swoje święto. Dlatego z tej okazji staraliśmy się jak to 

tylko możliwe, aby naszym dzieciom umilić czas. 
Przygotowano wiele atrakcji. Najwięcej radości sprawiły 
dzieciom zawody sportowe na świeżym powietrzu. Były 
też wspólne pląsy przy muzyce, malowanie kredą oraz 
harce na placu zabaw . Po wspólnej zabawie przyszedł 

czas na pyszny poczęstunek czyli kiełbaski z grilla.  
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Z okazji Dnia Dziecka Pani Małgosia, nasz szkolny 
bibliotekarz zorganizowała w grupie Jeży 
i Wiewiórek akcję Czytanie na dywanie.
Dzieci poznały bajki: Wilk i siedem koźląt, 
Stoliczku nakryj się.

Dodatkową atrakcją było rozwiązywanie quizów 
i zagadek za które dzieci otrzymywały drobne 
upominki w postaci baloników i naklejek.
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Dzień minął 
w miłej atmosferze, 

a każde dziecko 
wróciło 

do domu 
z pamiątkowym 

dyplomem 
i uśmiechem na twarzy.
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8 czerwca obchodziliśmy z grupą Jeżyków Światowy Dzień 
Oceanów była to okazja, aby przypomnieć, że życie na Ziemi 

jest uzależnione od kondycji oceanów, a ich los zależy od 
działań nas wszystkich. 

Tego dnia dzieci poznały wiele gatunków morskich roślin i 
zwierząt żyjących w głębinach wód, a także stworzyły wodny 

świat, wspólnie malując ocean i wykonując piękne kolorowe 
rybki z kółek origami. Nie zabrakło wielu zabaw tematycznych, 

które przyniosły przedszkolakom wiele radości. 
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.

W słoneczną środę, 9 czerwca przedszkolaki wraz 
z wychowawcami wybrały się na wycieczkę do krakowskiego ZOO. 

Zwiedzając ogród zoologiczny dzieci oglądały z bliska wiele 
gatunków zwierząt pochodzących z różnych stref klimatycznych 

świata, poznawały ich wygląd, tryb życia. 
Bezpośredni kontakt ze zwierzętami sprawił, że wiadomości 

zdobyte podczas wycieczki na trwałe zapiszą się w pamięci dzieci.
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Przed wyjazdem dzieci 
przypomniały sobie 

zasady bezpiecznego 
podróżowania 

i zachowania w czasie 
wycieczki. 

Dla niektórych sama podróż 
autokarem była wielką frajdą.

W drodze powrotnej, 
pomimo zmęczenia, 

przedszkolaki z 
entuzjazmem dzieliły się 

wrażeniami z ZOO.
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Pogoda i humory nam dopisały jak widać na fotorelacji.
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25 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku 
przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć 
miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach 

roku i żywiołach szybko minęło, aż nadszedł czas 
wakacji i pożegnań. Zakończenie było wyjątkowe. 
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Kończą się już zajęcia,

wakacji idzie czas,

żegnajcie, drogie panie,

już opuszczamy was.

Żegnajcie, już w przedszkolu

zabawy kończą się,

a po wakacjach w szkole

będziemy uczyć się.

A gdy już w przyszłym roku

nie będzie tutaj nas

wspomnimy to przedszkole.

Wy pamiętajcie nas!

Na zakończenie uroczystości 
dzieci otrzymały piękne 

książki, dyplomy ukończenia 
przedszkola oraz 

niespodzianki przygotowane 
przez wychowawców. Dla 

sześciolatków było to 
wyjątkowe pożegnanie, bo 
po wakacjach rozpoczną 

edukacyjną przygodę 
w szkole podstawowej.
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Dziękujemy wszystkim dzieciom za 

ten wspaniały rok, rodzicom za 

zaangażowanie i każdą chwilę, kiedy 

mogliśmy wspólnie myśleć o naszych 

przedszkolakach. 

Przyszłym pierwszoklasistom 

życzymy wielu sukcesów na kolejnym 

etapie edukacji i spełnienia marzeń, 

a wszystkim dzieciom bezpiecznych 

i radosnych wakacji.



Co można zrobić w domu, gdy doskwiera nam nuda?
Podsyłamy garść inspiracji 

Do zrobienia zjeżdżalni będziecie potrzebować:
 rolki po ręcznikach papierowych
 nożyczki
 klej
 taśma samoprzylepna
 talerzyki jednorazowe
 kulki z bibuły lub pomponiki
 kartka A-3 z tektury

Sposób wykonania: 

Natnij rolki w 1/3 
wysokości, jedną rolkę 

rozetnij przez pół 
następnie włóż we 

wcześniej przygotowane 
otwory jak na ilustracji. 

Drugą zjeżdżalnię 
wykonuj podobnie. Wytnij 

środki w talerzykach 
jednorazowych. 

Następnie rozetnij je 
i połącz ze sobą spiralnie 

za pomocą taśmy 
samoprzylepnej 

nakładając na rolkę po 
ręczniku papierowym. 
I gotowe, przyjemnej 

zabawy!
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Wiosna, lato to miesiące w których w przedszkolu 
poświęcamy dużo czasu na ruch na świeżym powietrzu i nie 
tylko! Bo…                                 

a !!!
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Nie zabrakło 
spacerów na których 
obserwowaliśmy 
otaczającą nas 
przyrodę. 

Dzieci otrzymały 
odpowiednią porcję 
ruchu potrzebną do 

prawidłowego 
rozwoju sprawności 

fizycznej, a także 
dużą dawkę 

uśmiechu i radości. 
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Zapraszamy do galerii letnich dzieł 
naszych przedszkolnych artystów!
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Podczas wykonywania prac plastycznych 
dzieci wykazały się kreatywnością 

i dużym poczuciem estetyki.
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Bajki terapeutyczne pomagają w pokonaniu lęków i 

oswojeniu trudnych sytuacji – nieśmiałość, choroba, kłopoty w 

domu, przedszkolu… Są to bajki na specjalne okazje. 

Niektórzy nazywają je też bajki pomagajki.

W tym numerze zapraszam na bajkę pt. „Miś Małgorzatki” 

historia pomaga poradzić sobie ze strachem przed ciemnością.

Miłej lektury!



25bajka pochodzi ze strony https://bajki-zasypianki.pl/dziecko-boi-sie-ciemnosci.

https://bajki-zasypianki.pl/dziecko-boi-sie-ciemnosci


26red. Małgorzata Knapczyk- bibliotekarz
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Motyw piracki na języku angielskim cieszy się 

popularnością i wśród dziewczynek, i wśród 

chłopców. Dlatego nie mogło zabraknąć 

pirackich przygód na naszych zajęciach. Dzieci na zajęciach:

 poznawały i utrwalały 

słownictwo związane z 

wakacjami i piratami

 utrwalały nazwy czynności w 

języku angielskim

 utrwalały liczenie

 rozwijały koordynację 

wzrokowo-ruchowo-słuchową



https://youtu.be/lCPJhybHBkA

A teraz zadanie dla Ciebie  Spróbuj nazwać 
poszczególne części ciała pirackiego bohatera 

https://youtu.be/lCPJhybHBkA
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Czy piraci wprowadzili Was już w wakacyjny klimat?? Myślę, że tak! 

Spójrzcie na poniższy plakat i słownictwo związane z wakacjami,

a następnie rozwiąż krzyżówkę.

red. Dorota Stożek- nauczyciel j. angielskiego
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GAZETKA PRZEDSZKOLNA Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej. Materiały zebrała i zredagowała M. Nowak. 


