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KOCHANI 

RODZICE ! 

 

Witamy w kolejnym 

numerze „Szósteczki”. 

Za nami rok ciężkiej pracy, także i dla naszych dzieci. Zbliżają się wakacje, 

wszyscy zasłużyliśmy na odpoczynek od codziennych obowiązków. Każdemu 

należy się trochę „luzu"- więcej czasu na sen, zabawę, ciekawe wyjazdy i 

wycieczki. Na ten okres wakacyjnych „szaleństw" życzymy jak najwięcej 

dobrego humoru, dużo słońca, nowych pomysłów na interesujące zajęcia, 

spędzenia czasu bezpiecznie i ciekawie. 

 

Dyrekcja i Personel Przedszkola 



CZYTAMY RAZEM 

KOCHAM ŻONKILE 

z wyszli na chwile. – Patrz- wołał -

- kwitną ! Kocham  z tego 

powodu, że mają kolor złotego . W gąszczu 

 można do tego wspaniale bawić się w 

chowanego. Żonkile zawsze witam wesoło, bo 

każą z ula wylecieć  więc mogę 

wybierać mile. Oto dlaczego kocham 

. , który mu towarzyszy, słucha 

pomruków  w ciszy. A  znów gada nie 

tracąc wątku:-  wystarczy chyba do piątku. 

Niezły zapasik. A wszystko dzięki wonnym 



. Ledwie domostwa próg przekroczyli 

przyszło  z pękiem . piszczy: 

- kochasz , więc żonkilami dzień ci 

umilę. Wnet wbryknął : - reczę, że 

chętnie przyjmiesz naręcze. – Jasne, 

lecz jest już za mały. – Co robisz, ? –

Zjadam  cały... Wnet w osłupieniu wszyscy 

patrzyli na garnek pełen  żółtych .  

 

 

 



 

 
Już się zbliża lato, czas radości, słońca,  

wielu przygód i zabaw bez końca! 

Jednak w czasie zabaw  

musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

Właściwie przygotowane dzieci do opalania,  

gdy słoneczko świeci,  

noszą czapki, chustki, chronią swoje głowy. 

Kremy z filtrem stosują,  

swoje ciało nim smarują. 

                     

 

 

 

 

 



W czasie letniego wypoczywania 

pamiętajcie o zasadach 

bezpiecznego zachowania!!! 

Bo nad wodą jakieś nieszczęście 

przydarzyć się może. 

 

 

 

 

W miejscach strzeżonych się kąpiemy, 

ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli. 

Nigdy nie skacz na główkę do wody, 

bo są ku temu ważne powody! 

Możesz stracić zdrowie, życie, 

nawet jeśli pływasz znakomicie! 

 

 

 

 

 

W czasie wędrówki po lesie 

wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie. 

 

 

 

 



Zakładaj gumowce albo trapery 

bo sandałki nie nadają się na leśne spacery. 

W lesie, kiedy spotkasz zwierzę, 

nie zbliżaj się do niego - z daleka oglądaj! 

 

 

 

 

Musisz uważać jeszcze na różne owady i kleszcze!!  

 

Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk w lesie!!!!! 

 

 

 

Nie drażnij zwierząt na podwórku czy łące, 

bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć może 

i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie! 

 

 

 

 

 



Nie drażnij pszczół ani innych owadów, 

nie będzie ci trzeba robić okładów. 

                                                 

 

 

 

 

 

Maszyny rolnicze nie są do zabawy, 

więc się nimi nie baw! I już nie ma sprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić. 

Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu. 

 

 

 

 



 

Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu. 

 

 

 

 

 

Nie przyjmuj od obcych prezentów. 

 

 

 

I pod żadnym pozorem nie chodź z nimi tam, gdzie cię zapraszają! 

Nie ufaj nikomu !!! 

 

Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń 

112 numer alarmowy  

do       

wszystkich służb ratunkowych; 

policja 997 

straż pożarna 998 

pogotowie ratunkowe 999 

 

Jeśli zapamiętasz te przestrogi,  

będziesz miał 

 



POCZYTAJ SWOJEMU 

DZIECKU… 
Marta Sieradzan "Przyjaciółki" 

 
ZASTOSOWANIE BAJKI wg jej autora: 

Bajka może zostać przeczytana przed snem, 

dziecku, które ma problem ze złością, daje 

upust nagromadzonym emocjom w postaci 

zachowań agresywnych, które ma młodsze 

rodzeństwo i konkuruje z nim o miłość 

rodzicielską. 

 

Zrobię dzisiaj na złość mamie, 

nie zjem kaszki na śniadanie 

I zabawek nie posprzątam, 

powędruję zła do kąta, 

A gdy mama zada pytanie: 

“Kochanie, co ze śniadaniem?” 

- Nic nie odpowiem na nie! 

Może nawet trzasnę drzwiami 

I odwrócę się plecami...  

- Przestań być taka uparta! 

Krzyczy młodsza siostra Marta. 

- Daj mi spokój, idź do mamy! 

- SKĄD MY TEN SCENARIUSZ ZNAMY? 

Obudziły się wnet lalki, 

A dziewczynki poszły w szranki. 

- JUŻ CZAS WKROCZYC DO AKCJI 

I TO ZMIENIĆ DO KOLACJI! 

- Idę się pobawić lalką, 

- MOŻE ZROB TO RAZEM Z MARTĄ? 

Ola się zrobiła blada 

- Marta słyszysz? Lalka gada! 

-Przestań znowu fantazjować, 

-A Ty przestań mnie strofować! 

- DZIEWCZYNKI, NIE CZAS NA KŁÓTNIE, 

Rzekła lala rezolutnie. 

-Ale to jest niemożliwe, 

Żeby lalki były żywe! 

-PRZYBYŁYŚMY NA CZAS KRÓTKI, 

BY ODEGNAĆ WASZE SMUTKI, 

PRĘDKO RAZEM TU SIADAJCIE 

I HISTORII POSŁUCHAJCIE: 

Były sobie raz dwie lale, 

Obie piękne, doskonałe, 

Ale każda z nich być chciała 

Ta jedyna, uwielbiana. 

A więc się kłóciły stale, 

Która z nich na piedestale, 

Którą Marta się wciąż bawi, 

Której Ola nie zostawi, 

Która włosy ma piękniejsze, 

Która suknie ma zdobniejsze... 

Tak od rana do wieczora, 

Lecz nadeszła kiedyś pora, 

Że ta nowsza się zgubiła: 

“Może półki pomyliła, 

kiedy wróci?” – myśli druga 

“Bez niej noc samotna, długa, 

za dnia nie ma z kim plotkować, 

z kim się czesać i malować...” 

Starsza lala posmutniała 

“Czyżby wrócić tu nie chciała?” 

Tak się bardzo tym stropiła, 

Poszukiwać wyruszyła. 

Nagle z tyłu, pośród ciszy 

Swej kompanki głosik słyszy: 

“Witaj Miła, już wróciłam, 

tak za Tobą się stęskniłam, 

wiesz, przepraszam za złe słowa 

może zaczniemy od nowa?” 

- “Mi się też przykrzyło samej, 

i też nie chcę żyć tak dalej!” 

Wtem się obie uściskały, 

Zgodę sobie obiecały. 

Oli kapie łza z policzka: 

- Tyś kochana ma siostrzyczka!, 

nie chcę sprawiać Ci przykrości, 

ani wzbudzać w mamie złości. 

Na co Marta: No to zgoda? 

-Oczywiście, moja Droga! 

- Pokażemy mamie lalki? 

- Nie uwierzy w takie bajki, 

- Niech to będzie między nami. 

MY SIĘ Z WAMI JUŻ ŻEGNAMY, 

ALE W SERCACH ZOSTANIEMY, 

A CZY WIECIE JAK SIĘ ZWIEMY..? 

(PRZYJACIÓŁKI) 

 

 
 

 

 

 

 



ŻYCZENIA  

 

 

Najserdeczniejsze życzenia składamy 
dzieciom, które w miesiącu MAJU, 
CZERWCU, LIPCU I SIERPNIU  
obchodzą urodziny.  
Są to: Natalia Brodalska, Malwina 
Cieplińska, Maja Czubak, Kajetan 
Koźmiński, Maria Laskowska, Zuzanna 
Lewińska, Alicja Otrembska, Amelia 
Pusz, Adrian Rydzewski, Natalia 
Sikorska, Mikołaj Zgórka, Jan 
Bartnicki, Inga Kłosowska, Bartosz 
Popławski, Aleksandra Siedlecka, Alicja 
Witkowska, Jakub Dudkiewicz, Bartosz 
Górny, Grochowiak Helena, Gabriela 
Kozikowska, Alicja Pawłowska, Jan 
Sosnowski, Magdalena Witkowska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 maj – DZIEŃ  MATKI  
23 czerwiec - DZIEŃ OJCA 

 
 

 Za to, że zawsze jesteś przy mym boku 

 za to, że wskazujesz drogę mi w mroku 

 za to, że dni moje tęczą malujesz  

 dziś Mamo, Tato z głębi serca Wam dziękuję. 

 

Wszystkim Mamusiom i Tatusiom 
najserdeczniejsze życzenia składają 

przedszkolaki  
oraz personel Przedszkola nr 6 

 

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

Dzieci i rybki głos jednak mają,  

czyli wierszyki łamiące języki! 

Logopedyczne grymasy 

Dalej chłopcy, hej, dziewczyny, 

strójcie miny, róbcie miny! 

Grymas w grymas niech się wkręca 

mina minę niech popędza, 

Miną w minę wal, aż pęknie, 

To, co smutne, to, co piękne, 

Pracuj, pracuj nad wymową, 

Dręcz ją miną ....wybuchowo! 

A na minę niech się składa: 

 

Język wąski jak u gada, 

Język – żądło , szpila, szpada, 

Język rurka- a przez rurkę , 

Niech powietrze płynie ciurkiem. 

Język- „skocznia” lub „grzbiet koci” 

Język chciwy do łakoci (lizanie) 

Język łyżka, szpadel, szufla 

Czy łopata, może trufla? 

Język już zmęczony nieco (leniwie leży na 

wargach) 

Język szukaj mnie ze świecą- 

Język w grocie – lecz odważny (wypychanie nim 

policzek). 

Język śmiga jak jaskółka 

Co wykręca w locie kółka. 

Język w górę uniesiony, 

Język skromnie w bok zwrócony, 

Nagle – żywy, zrywny, prędki- 

Jak rzekł pan S –język giętki- 

 

Potem usta- usta w dzióbek 

taki dzióbek- samolubek 

w ciup ściągnięte, obrażone, 

nagle- zręcznie rozchylone 

Lecz w ściągnięciu jeszcze trwałe, 

Jakby w rybi pyszczek mały, 

Co powietrza haust pobiera 

i zamyka i otwiera- 

I tak razy kilka trzeba. 

Teraz – uśmiech. Pełnia nieba! 

Kąty ust na uszach zawieś, 

Potem ściągnij w dziób i ileś 

razy zęby obnaż, w prawą 



stronę ściągnij kącik, w lewą (zęby obnaż) 

uf....odpocznij, lecz za chwilę. 

Podnieś górną wargę w gniewie. 

Tak jak warczy pies, 

Choć nie wiem, 

Czy ci wyjdzie to ćwiczenie. 

Teraz ziewnij jak koń ziewa 

Jak koń ziewa. No więc trzeba 

zębów obnażając krocie, 

Żuchwę spuść w dół, i gdy cię 

Aż zabolą szczeki obie 

Będziesz ziewać – co się zowie. 

Potem usta skul i napusz się jak królik 

Jak chomiczki! 

Wdech- wypełnij nim policzki! 

Dość, odpocznij, i po chwilce 

Ściągnij wargi (jak króliczek). 

Podnieś wargę górną tak, by 

Obnażyły się dwa zęby 

Tylko dwa, Jak u wiewiórki , 

Gdy orzeszki łupi z skórki. 

W „podkówkę” wygnij usta, w łuk. 

Jak dziecko w płaczu i potem zrób 

Grymas ironii lub żalu. 

Rozciągnij usta pomału, 

Zaciśnij zęby 

I wycedź, com już dawno chciała rzec: 

Tygrysicy scechłe trzewo. 

 

O DOBRO NASZYCH DZIECI 
 
Jak wychowywać nasze dziecko? 

 

 
 

 

„W życiu każdego człowieka ważne są 
trzy rzeczy. 

Pierwsza z nich to być dobrym. 
Druga - to być dobrym.  

Trzecia – to być dobrym.” 
Henry James 

Z pytaniem o to, jak wychować dziecko, by 

wyrosło na dobrego człowieka, borykają się 

wszyscy rodzice. Co powinniśmy zrobić, jako 

rodzice i nauczyciele, aby jak najlepiej przekazać 

pokoleniu naszych dzieci i uczniów przekonania, 

którym hołdujemy? 

Niezwykle ważne jest, byśmy rozmawiali z 

naszymi dziećmi o wyznawanych przez nas 

wartościach. Możemy w ten sposób sprawić, że 

wyrosną z nich ludzie zdolni do większej 

cierpliwości, troskliwości, wrażliwości, sumienni i 

życzliwi. Dzieci bywają bardziej zainteresowane 

tym, co właściwe, a co złe, co jest wadą, a co 

zaletą niż to sobie uświadamiamy. 

Istotną rolę w wychowaniu odgrywają 

wykłady i rozmowy poświecone kwestiom dobra i 

zła, lektura i dyskusje na temat przeczytanych 

książek, karcenie złego  zachowania. 

Najistotniejsze jednak w kształtowaniu 

osobowości dziecka są zwykłe codzienne 

zdarzenia, których jest ono świadkiem. 

Pamiętajmy, że dzieci uważnie obserwują nas 

dorosłych. 

Później w swoim postępowaniu stosują się 

do wskazówek, których im, mniej lub bardziej 

świadomie udzieliliśmy, zachowując się tak, a nie 

inaczej. 

Nasz charakter wyraża się w działaniu, w 

sposobie życia, nie da się go ukryć przed dziećmi. 

One śledzą nasze zachowanie, nasze kontakty z 

innymi, chłonąc to co widzą. Zapamiętują te 

obserwacje i doświadczenia. 

Krótkie opowiadanie Lwa Tołstoja pomoże 

nam zrozumieć jak przykład przemawia do 

wyobraźni dziecka. 

 

Opowiadanie to nosi tytuł:  

„Stary dziadek i wnuczek”. 

 

Dziadek postarzał się bardzo. Nogi odmawiały mu 

posłuszeństwa, na oczy nie widział, na uszy nie 

słyszał, zębów nie miał. I kiedy jadł, jedzenie 

wyciekało mu z ust. Syn i synowa nie pozwolili mu 

siadać do stołu, musiał jadać za piecem. 

Pewnego razu dali mu barszczu w misce. Chciał ją 

posunąć, ale upuścił i stłukł. Synowa zaczęła 

pomstować na starego, że psuje im wszystko w 

domu i tłucze miski, i oświadczyła, że odtąd 

będzie dostawał obiad w szafliku. Stary westchnął 

tylko i nic nie powiedział. Kiedyś mąż i żona siedzą 

sobie w domu i widzą, że się ich synek bawi na 

podłodze deszczułkami – coś majstruje. Ojciec 

pyta:” Co ty robisz, Misza?”A Misza na to: „Robię 

szaflik, tato. Jak oboje będziecie starzy, będę 

wam dawał jeść w tym szafliku”. Mąż i żona 

spojrzeli po sobie i rozpłakali się. Wstyd im się 

zrobiło, że tak krzywdzili staruszka; od tego 

czasu sadzali go przy stale i usługiwali mu."  

 

 

 

 

 

 

 



W odpowiedzi na to trudne pytanie „Jak 

wychowywać nasze dziecko? może nam pomóc 

fragment przemyśleń DIANE  LOOMANS  

„Gdybym mogła od nowa wychowywać dziecko, 

Częściej używałabym palca do malowania, a 

rzadziej do wytykania,  

Mniej bym upominała, a bardziej dbała o bliski 

kontakt,  

Zamiast patrzeć stale na zegarek, patrzyłabym 

na to, co robi, 

Wiedziałabym mniej, lecz za to umiałabym 

okazać troskę, 

Robilibyśmy więcej wycieczek i puszczali więcej 

latawców,  

Przestałabym odgrywać poważną, a zaczęła 

poważnie się bawić,  

Przebiegłabym więcej pól i obejrzała więcej 

gwiazd, 

Rzadziej bym szarpała, a częściej przytulała, 

Rzadziej byłabym nieugięta, a częściej 

wspierała, 

Budowałabym najpierw poczucie własnej 

wartości, a dopiero potem dom, 

Nie uczyłabym zamiłowania do władzy, lecz 

potęgi miłości….” 

KĄCIK MAŁEGO EKOLOGA 

 
 
 
 Ekologia w przedszkolu  

We współczesnych czasach coraz więcej 

mówi się o skażonym środowisku przyrodniczym, 

które już osiągnęło stopień zanieczyszczenia 

niebezpieczny dla życia. Zdając sobie sprawę z 

powagi sytuacji - uczestnicy największego forum 

ekologicznego świata- "Szczyt Ziemi" w Rio de 

Janeiro w 1992 roku - podjęli decyzję 

zmierzającą do powstrzymania destrukcyjnych 

procesów degradacji Ziemi. Decyzja ta ma na celu 

skierowanie świata na drogę ekorozwoju - co 

oznacza zachowanie wszystkich naturalnych 

procesów, warunków i zasad, które stwarzają 

gwarancję utrzymania się życia w całym jego 

bogactwie i różnorodności.. Istotnym elementem 

tych programów powinna stać się edukacja 

ekologiczna na wszystkich poziomach kształcenia. 

Sprostanie jednak tym wyzwaniom wymaga między 

innymi odpowiedzialnego wychowania 

społeczeństwa, które powinno dążyć do osiągnięcia 

zamierzonych zmian w osobowości człowieka - jak 

i jego postępowania. 

Naszym moralnym obowiązkiem jest 

pozostawienia następnym pokoleniom Ziemi 

nadającej się do życia. Mamy też obowiązek 

nauczyć dzieci i młodzież "życia w zgodzie z 

przyrodą". 

 Ważną rolę w tym procesie odgrywają 

zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, 

która polega na kształtowaniu u dzieci 

przedszkolnych odpowiedzialności za stan 

przyrody poprzez budzenie świadomości 

ekologicznej. Wiedzę przyrodniczą kształtujemy 

przez całe życie, a edukacja przyrodnicza w 

przedszkolu - to jeden z bardzo ważnych etapów 

tego procesu. Jakość i zakres doświadczeń 

przyrodniczych dzieci zależy w dużej mierze od 

wpływu środowiska, w którym żyją. Dziecko to 

istota, która wchodzi intensywnie w relacje z 

bliższym i dalszym otaczającym je światem - jest 

więc elementem systemu ekologicznego. W 

przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania 

wrażliwości ekologicznej, ponieważ nie ma tam 

granic między przedmiotami. Szansą spełnienia 

przewidywanych oczekiwań jest zamierzona, 

dobrze przemyślana i zorganizowana praca 

wychowawczo - dydaktyczna nauczyciela, w której 

wykorzystuje on całe bogactwo środków, metod i 

form. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem 

roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną - a także 

nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. 

Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie 

wielu umiejętności i doświadczeń - co na pewno 

zaprocentuje w przyszłości. 

 Edukacja ekologiczna jest także 

nierozłącznie związana z działalnością promującą 

zdrowy styl życia. W ramach podstawy 

programowej w obszarze edukacyjnym 

"Poznawanie i rozumienie siebie i świata"- można 

także popularyzować i rozwijać działalność 

ekologiczną wśród najmłodszych. Normalnie 

rozwijające się dziecko charakteryzuje głód 

wiedzy, co objawia się serią niekończących się 

pytań. Należy więc rozbudzać i zaspakajać 

ciekawość dzieci - a zarazem kształtować 

poczucie odpowiedzialności za stan przyrody. 

Dzieci już od najmłodszych lat muszą być 

świadome , że niszcząc kartki - zubożają lasy, że 



śmieci należy segregować, że myjąc zęby należy 

zakręcać kran oszczędzając w ten sposób wodę 

itd. Edukacja ekologiczna dziecka polega więc na 

łączeniu ze sobą szeregu elementów związanych z 

codziennym życiem. 

Rozwój aktywności dziecka przedszkolnego 

uwarunkowany jest przede wszystkim możliwością 

zaspokajania jego potrzeb i zainteresowań. 

 Treści przyrodniczo - ekologiczne w 

sposób szczególny tą aktywność wyzwalają, 

pobudzając dziecko do działania, rozwijają jego 

osobowość. Aby więc osiągnąć pozytywne 

rezultaty w działalności ekologicznej należy 

dzieciom stwarzać okazje do: obserwowania i 

oglądania, poznawania i przeżywania, 

doświadczania i badania, wypowiadania się oraz 

działania i tworzenia. 

Wiedza z zakresu ekologii to przede 

wszystkim problemy i odpowiedzi na pytania: 

Dlaczego?, Co by się stało gdyby?, Jak 

to się stało?, Co było przyczyną? 

W edukacji ekologicznej dzieci dużą rolę 

odgrywają metody aktywizujące tj. odkrywanie, 

poszukiwanie, przeżywanie, działanie, jak i też 

dobór odpowiednich form pracy tj.: 

- wycieczki i spacery do różnych 

ekosystemów, instytucji, zakładów pracy itp., 

- udział w różnych akcjach związanych z 

ochroną środowiska naturalnego człowieka, 

- udział w konkursach i uroczystościach o 

tej tematyce. 

 

Zagadnienia z edukacji ekologicznej 

nauczyciel może realizować w każdej 

nadarzającej się sytuacji wykorzystując 

umiejętnie chłonność umysłu dziecka. Chcąc 

lepiej kształtować postawy proekologiczne 

dzieci - można także uroczyście obchodzić  m. 

innymi takie święta jak: 

- Dzień Wiosny - 21 marca, 

- Światowy Dzień Meteorologii - 23 marca, 

- Tydzień Czystości Wód - od 1 do 7 

kwietnia, 

- Światowy Dzień Ziemi - 22 kwietnia, 

- Dzień Lasu i Zadrzewień - 5 czerwca, 

- Dzień Leśnika - pierwsza niedziela 

czerwca, 

- Dzień Ekologa - 19 września, 

- Dzień Ochrony Przyrody - 30 września. 

Sebastian Stec powiedział:  

"Dzieci są kwiatami, które 

oświecamy, ale to one same rozkwitają 

pełnią swojej wolności i piękna". 

I to jest prawda, ponieważ dzieci stać na 

więcej niż dorosłych - są bardziej naturalne, 

rzetelne, wytrwałe i opiekuńcze. Edukacja 

ekologiczna prowadzona systematycznie i 

kompleksowo - powinna w przyszłości 

zaprocentować i przynieść efekty. Zdobyta 

wiedza pozwoli zachować piękno i równowagę w 

tym fascynującym, tajemniczym świecie - "naszym 

wspólnym domu". 

 

Ogólnopolski program ekologiczny 

„Kubusiowi przyjaciele natury”. 
W kwietniu nauczycielki Małgorzata 

Federowicz i Elżbieta Krezymon realizowały z 

grupą 4 latków ogólnopolski program „Kubusiowi 

przyjaciele natury”, którego celem jest uczenie 

dzieci szacunku do przyrody, zwrócenie uwagi na 

piękno natury oraz propagowanie zdrowego trybu 

życia. 

Natura dostarcza ludziom wszystkiego, co jest 

niezbędne do życia i prawidłowego rozwoju. W 

związku z tym, że wszystko w naturze jest ze 

sobą powiązane i zależne od siebie, należy od 

najmłodszych lat pokazywać dzieciom te 

zależności i uczulać na skutki złego postępowania i 

ich wpływ na środowisko. 

W trakcie realizowanych zajęć nauczycielki 

dążyły do kształtowania postaw prozdrowotnych i 

proekologicznych. Dzieci rozmawiały na temat 

sposobów oszczędzania wody, źródeł pozyskiwania 

energii elektrycznej, ochrony fauny i flory oraz 

czystości powietrza. 

Zgodnie z założeniem programu 

przeprowadzono trzy wymagane scenariusze 

zajęć, które poszerzono o wiele innych 

atrakcyjnych działań. Na zajęciach gospodarczych 

dzieci z niewielką pomocą nauczycielek 

przygotowały sok marchwiowo – jabłkowy oraz 

bananowy koktajl. Dzieci brały aktywny udział w 

akcji „Sprzątanie świata”, obchodziły „Dni Ziemi”- 

sadziły drzewka w przedszkolnym ogrodzie. Były w 

muzeum na wystawie ekologicznej – poznały 

zwierzęta i rośliny naszej okolicy. Na zakończenie 

odbył się bal ekologiczny, na którym dzieci 

wystąpiły w strojach „Eko”, przygotowanych przez 

rodziców. Odbyła się również wycieczka do GPK -  

dzieci miały możliwość podziwiania piękna 

najbliższych okolic i integracji ze naturą. 

 

 

 

 

 

 



KĄCIK ŁASUCHA 
 
Ciasto Kubusiowe 
Warstwa I BISZKOPT 

 6 łyżek cukru pudru 

 6 łyżek mąki tortowej 

 6 jajek 

 Proszek do pieczenia 

Ubijamy białka z cukrem pudrem na sztywną 

pianę. Dodajemy żółtka, mąkę i mieszamy. 

Pieczemy ok. 30-40 minut. 

 
Warstwa II MASA KUBUSIOWA 

 2 budynie śmietankowe 

 1l soku Kubuś malinowego lub 

truskawkowego 

 Paczka okrągłych biszkoptów 

Masę przyrządzamy podobnie jak budyń, jednym 

wyjątkiem – mleko zastępujemy sokiem Kubuś. 

Gorącą masę Kubusiową wylewamy na ostudzony 

biszkopt i układamy na niej okrągłe biszkopty. 

 

Warstwa III PTASIE MLECZKO 
 ½ l śmietanki 30% 

 galaretka agrestowa 

Galaretkę przyrządzamy z ½szklanki wody. 

Śmietankę ubijamy na sztywno i dodajemy do niej 

ostudzoną galaretkę. Całość wylewamy na masę 

Kubusiową i wkładamy do lodówki. Przed podaniem 

posypujemy ciasto starta gorzką czekoladą lub 

kakao Puchatek. 

 

Ciasto bardzo smakowało czterolatkom. 

SMACZNEGO! 

 
PRZEDSZKOLNY HUMOREK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czterolatki bawią się na boisku przedszkolny 

Tomek bardzo stara się być grzeczny. Pani Wiesia 

chce go jeszcze bardziej zmotywować do dobrego 

zachowania i mówi: 

- Tomek niedługo będę dawać wesołe minki więc 

staraj się. 

Tomek zbolały wzrokiem spogląda na panią Wiesie 

i mówi: 

-Ale ja już nie chce być grzeczny, zmęczyłem się. 

 

KALENDARIUM 
Maj: 

 Wręczenie nagród laureatom konkursu 

ekologicznego „Segreguj z szósteczką” – 

6.05.2013r. 

 Wyjście do kina –wszystkie grupy - 7.05.2013r. 

 Wycieczka do Górzna – grupa 4latków – 

8.05.2013r. 

 Bieg Czerwonokrzyski – wszystkie grupy – 

10.05.2013r. 

 Spotkanie z rodzicami w ramach programu 

adaptacyjnego „Będę przedszkolakiem – 

16.05.2013 godzina 16.00 

 Dzień Matki i Ojca – grupa 4l. – 21.05.2013r. 

godzina 15.30 

 Dzień Matki i Ojca – grupa 5-6l. – 22.05.2013r. 

godzina 15.30 

 Dzień Matki i Ojca – grupa 3l. – 23.05.2013r. 

godzina 15.30 

 

Czerwiec: 

 Dzień Dziecka – 3.06.2013r. 

 Wycieczka do Solca Kujawskiego – grupy 4, 

5,6l. – 11.06.2013r. 

 Wycieczka do Wądzynia – grupa 3l- 

12.06.2013r. 

 Festyn Rodzinny – 21.06.2013r. 

 Zakończenie roku szkolnego – 26.06.2013r. 

 

Lipiec: 

 Przedszkole czynne od 15- 26.07.2013r – 

dyżur 

 

Sierpień: 

 Przedszkole czynne od 19.08.2013r. 

 Zajęcia adaptacyjne dla nowych 

przedszkolaków 

 

NOWINKI PRZEDSZKOLNE 
 

Podsumowanie II edycji konkursu 

„Segreguj z szósteczką”. 



6.05.2013r. odbyło się rozstrzygnięcie           

II edycji konkursu „Segreguj z szósteczką”, 

którego celem było propagowanie dbałości o 

naturalne środowisko poprzez zbiórkę 

plastikowych nakrętek i aluminiowych puszek. 

Zwycięzcami okazały się dzieci z grupy 

czterolatków, które zebrały 186,6kg co stanowi 

8,11kg na jedno dziecko. 

II miejsce zajęły dzieci z grupy trzylatków,  

które zebrały 67,5kg nakrętek, w przeliczeniu na 

jedno dziecko 3,18kg. 

Na III miejscu uplasowały się dzieci z grupy    

5-6 latków, które zgromadziły 71,kg - na jedno 

dziecko przypada 2,7kg. 

Organizatorki Dorota Jastrzębska i 

Małgorzata Federowicz wyłoniły najbardziej 

efektywnych uczestników konkursu. Są to: 

Szymon Gruźlewski, Miłosz Muzalewski, Helena 

Grochowiak, Marta Malinowska, Bartosz Górny, 

Kacper Zalewski, Filip Ziółkowski, Marianna 

Sarnowska, Aleksandra Siedlecka, Martyna 

Lenkiewicz, Alicja Siedlecka, Alicja 

Otrembska, Kajetan Koźmiński. 

Organizatorki postanowiły nagrodzić również 

Jasia Sosnowskiego i Tomasza Mrzygłóda, 

którzy jako jedyni segregowali aluminiowe puszki. 

Wyłonieni zwycięzcy otrzymali z rąk 

wicedyrektor Marioli Kiryluk i przewodniczącej 

Rady Rodziców  Ilony Sosnowskiej, dyplomy i 

drobne upominki. 

Wszystkie dzieci, w nagrodę za aktywną 

postawę małego ekologa, poszły do kina na film 

„Epoka lodowcowa 4”. 

Organizatorki szczególne podziękowania 

kierują do Rodziców, którzy aktywnie wspierali 

swoje pociechy.  

Jednocześnie informujemy, iż z początkiem 

roku przedszkolnego 2013/14 rozpocznie się     

III edycja konkursu. 

 
Dyżury w trakcie wakacji: 
 

 1.07-12.07 – Przedszkole im. Marii 

Konopnickiej na ulicy 

Wyspiańskiego 

 15.07 – 26.07 – Przedszkole nr 6,    

ul. Batalionów Chłopskich. 

 29.07 – 16.08 – Przedszkole nr 8,   

ul. Zielona. 

 Od 19.08 – czynne wszystkie 

przedszkola. 

 

PODZIĘKOWANIA 
 Dzieci dziękują wszystkim, którzy znaleźli 

czas aby poczytać bajeczkę w przedszkolu. Są 

to  panie: Agnieszka Żuber, Zofia Wróblewska, 

Wiesława Witkowska, Honorata Karbowska, 

Dorota Wiśniewska, Paulina Uździńska i 

Justyna Pusz. 

 Dzieci czteroletnie dziękują pani Agnieszce, 

bibliotekarce z Punktu Bibliotecznego nr 4 za 

przygotowanie quizu przyrodniczego. 

 Dzieci czteroletnie dziękują panu Jarkowi 

Rutkowskiemu za oferowanie drzewek do 

ogrodu przedszkolnego. 

 Czterolatki wraz z wychowawcami dziękują 

również pani Magdalenie Szablińskiej za pomoc 

w trakcie wycieczki do muzeum. 

 Dzieci z grup: 3,5,6 latków dziękują 

pielęgniarce Hannie Rutkowskiej za pogadankę 

na temat czystości i higieny. 

 Wychowawcy grupy czterolatków dziękują 

wszystkim Rodzicom, za przygotowanie 

pomysłowych strojów na bal ekologiczny. 

Dziękują również pani Ilonie Sosnowskiej i 

Magdalenie Dudkiewicz za udział w obradach  

jury konkursu na najładniejszy i najbardziej 

pomysłowy strój ekologiczny. 

 Pani Ania dziękuje pani Justynie Przeczewskiej 

za pomoc w trakcie festiwalu tanecznego  

„Pląsy przedszkolaka”. 

 Wicedyrektor dziękuje pani Hannie 

Koźmińskiej za przygotowanie wielkanocnych 

niespodzianek dla dzieci. 

 Czterolatki z wychowawcami dziękują pani 

Karolinie Witkowskiej i wszystkim 

pracownikom Ekoczaru za wspaniale 

zorganizowane zajęcia. 

 Wychowawcy dziękują Rodzicom za pomoc w 

opiece w trakcie biegów czerwonokrzyskich. 

 

 

 



BAWMY SIĘ RAZEM 
Zadanie 1. 

 



Zadanie 2. 

 
 



Zadanie3. 

 



Zadanie 4. 
Połącz po kropkach i pokoloruj motylka. 

 
Zadanie 5. 
Pomóż Jankowi odnaleźć drogę do namiotu. 

 
 



DO  WIDZENIA  PRZEDSZKOLE!!! 

28 czerwca 
pożegnamy najstarszych przedszkolaków. 

                                   

 
Do  widzenia  przedszkole,  zakwitły  akacje 

dojrzały  truskawki,  pora  na  wakacje. 

Śpiewny  gwizd  pociągu  już  ze  stacji  dobiegł 

Nie  zapomnij  o  Nas,  tak  jak  My  o  Tobie. 

 

                                       

Wicedyrektor, 
Grono Pedagogiczne, pracownicy przedszkola 

oraz 
wszystkie dzieciaki 

życzą przyszłym uczniom 
samych sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słonecznych, pogodnych, bezpiecznych i roześmianych wakacji życzy: 

                                                                                                                                  
„Szósteczka” 



PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA 

 
 

 
 

 

Wiosną w każdej grupie dzieci sieją 

lub sadzą kwiaty. Jest to okazja to 

porównywania wielkości i kształtu 

nasion, obserwacji  ich wzrostu.  

Chłopcy nie boją się ubrudzić rąk 

ziemią. Dziewczęta czekają 

niecierpliwie na swoją kolej. 

Najstarsze przedszkolaki zamiast 

pracować wolą pozować do zdjęć.     

A co tam, pani Kasia, świetnie da 

sobie radę sama. 



 
 

 
 

 

A to już Święto Kobiet w naszym 

przedszkolu. Tego dnia chłopcy nie 

zapominają o swoich koleżankach. 

Wraz z wychowawcami 

przygotowują dla nich 

niespodzianki. 

Chłopcy czteroletni wykonali kwiatki 

z kubeczków po jogurtach. Kwiatki 

maluszków były bardziej smakowite, 

bo z cukierków. 

Pani Ania przygotowała z 

chłopcami jeszcze inne kwiatki, 

tym razem z bibułki. 

Wszystkie dziewczynki były 

uśmiechnięte i zadowolone. 



 
 

 
 

 

Nic tak nie smakuje jak 

samodzielnie zrobiona kanapka.  

W naszym przedszkolu odbywają 

się zajęcia z cyklu „Małe kulinaria”. 

Dzieci uczą się samodzielności, 

zdrowego odżywiania i mają dużo 

frajdy z eksperymentowania. 

Nawet największe „niejadki” z 

apetytem zjadają przygotowaną 

przez siebie kanapkę. 

Smacznego!!! 



 
 

 
 

 

Przywitanie WIOSNY w tym roku 

w zimowej scenerii. 

 

Choć zimno dzieciom humory 

dopisywały. 

Wszyscy mieli nadzieję, że 

WIOSNA jest tuż, tuż.  

 Ale ZIMA zrobiła psikusa i wcale 

nie miała zamiaru uciekać. 



 
 

 
 

 

Biedny wielkanocny zajączek 

musiał przykicać po śniegu. W 

wiosenne święta wcale nie było 

ładnie i ciepło. 

Dzieci cieszyły się, że zajączek o 

nich nie zapomniał. 

Niektórzy znajdowali koszyczek 

bardzo szybko. Te dzieci, które 

czasami są na bakier z dyscypliną 

musiały trochę bardziej 

„pogimnastykować” się,  żeby 

odszukać swój kosz. Czyżby to była 

przestroga od zajączka. 



 
 

 
 

 

Czterolatki z panią Małgosią i 

Wiesią przygotowały wielkanocne 

przedstawienie pt. Kasia, kury i 

Wielkanoc”. 

Dzieci wystąpiły zarówno dla 

kolegów jaki i rodziców. 

Włożyły bardzo dużo pracy w 

przygotowania, choć mogły się w 

tym czasie po prostu bawić.  

DZIĘKUJEMY 



 
 

 
 

 

Starszaki w trakcie realizacji 

tematu „Brodnica - moje 

miasto” odwiedziły z panią Kasią 

muzeum. 

Wszystkim bardzo podobała się 

wystawa. 

Również czterolatki zwiedziły 

wystawę. 



 

 
 

 
 

 

Dzieci miały możliwość poznania 

wielu okazów fauny i flory 

najbliższej okolicy. Pan Bartek 

bardzo ciekawie opowiadał, za co 

bardzo dziękujemy. 

Czterolatki brały udział w akcji 

„Sprzątanie świata”. 

Dzieci uczyły się w ten sposób 

odpowiedzialności za swoją                   

„Małą Ojczyznę”. 



 
 

 
 

 

Dzieci brały czynny udział                   

w obchodach „Dni Ziemi”. W tym 

dniu sadziły drzewka                            

w przedszkolnym ogrodzie. 

Starały się jak mogły, choć łopata 

taka ciężka. 

 

Po zasadzeniu drzewka, trzeba je 

podlać, żeby dobrze się ukorzeniło i 

pięknie urosło.  

To też nie jest taka łatwa sprawa, 

konewka z wodą jest bardzo ciężka, 

bez pomocy ani rusz. 

Dziękujemy panu Maksowi za 

pomoc. 



 
 

 
 

 

Pani Gosia Bogdziewicz zaprosiła 

naszych przedszkolaków na 

wiosenne przedstawienie.  

Bardzo nam się podobało.  

DZIĘKUJEMY  

A któż to odwiedził maluszków? 

Pani Hania Rutkowska, 

pielęgniarka z naszego szpitala, 

rozmawiała z dziećmi na temat 

czystości i higieny. 

 



 

 
 

 
 

 

Na zakończenie realizacji 

programu „Kubusiowi przyjaciele 

natury” panie zorganizowały 

czterolatkom „bal ekologiczny”. 

Dzięki pomocy  Rodziców dzieci 

wystąpiły w strojach „Eko”. 

Pomysłowość Rodziców przeszła 

nasze oczekiwania. Bardzo 

dziękujemy za pomoc.  

Po wyczerpującej zabawie 

nastąpiła degustacja 

Kubusiowego ciasta, które 

upiekła nam pani kucharka.  

Było smaczne. 

 Dziękujemy. 



 

 

 

6.05.2013r został 

rozstrzygnięty konkurs 

ekologiczny 

pt. „Segreguj z szósteczką”. 

Czterolatki przedstawiły wiersz 

„Apel do ludzi” oraz piosenkę 

„Dbaj o przyrodę”. 

Celem konkursu była zbiórka 

plastikowych nakrętek i 

aluminiowych puszek. Dzieci, 

które zebrały najwięcej 

surowców wtórnych otrzymały 

nagrody. 

Wszystkie przedszkolaki dostały 

nagrody pocieszenia i poszły do 

kina na film „Epoka lodowcowa 4”. 



 

 

 

8.05.2013r. czterolatki z 

paniami pojechały do 

Górznieńsko- Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego. 

Pani Karolina Witkowska 

opowiadała dzieciom o 

roślinach i zwierzętach 

zamieszkujących lasy. 

Uwrażliwiała dzieci na 

potrzeby przyrody. 

Pogoda była piękna. Dzieci 

chętnie spacerowały po lesie. 

Dzieci przy dębie – Lolku – 

pomniku przyrody. 

Pora wytchnienia i nareszcie można 

coś przekąsić. 



 

 

 

 

Pan Tomek przygotował dzieciom 

ognisko i upiek kiełbaski, które 

dzieci z apetytem zjadły. 

Pani Magda zorganizowała 

dzieciom mecz piłki nożnej. 

Okazała się niedoścignionym 

zawodnikiem, choć Jacek starał się 

dotrzymać pani kroku. 

Ostatnia pamiątkowa fotka z 

panią Wiesią. 



 

 

 

10.05.013r. na Stadionie Miejskim 

odbyły się XV biegi 

czerwonokrzyskie zorganizowane 

przez Zarząd PCK w Brodnicy. 

Wszyscy przedszkolacy z 

Szóstki stanęły na mecie 

startu. 

Pani Ania udziela ostatnich 

wskazówek swoim zawodnikom. 



 

 

 

Starsze dziewczynki poradziły 

sobie całkiem nieźle. 

Najmłodsze dziewczynki 

potrzebowały troszkę wsparcia. 

Najważniejsze, że dobiegły do 

mety. 

Chłopcy z chusteczkami to nasi 

zawodnicy.  

Byli całkiem blisko podium, a w 

kolejce dali się wypchnąć na 

koniec.  

Nieważne, grunt to dobra 

zabawa. 

Dziękujemy pracownikom PCK 

za zorganizowanie wspaniałej 

imprezy sportowej. 


