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„Po łące biega lato, uwija się jak bąk. 

„Dzień dobry” mówi kwiatom i pieści każdy pąk. 

 

Kto chce się z latem spotkać niech idzie z nami tam. 

Rumianek i stokrotka pokażą drogę nam. 

 

Pomaga lato pszczołom, na kwiatach też się zna. 

Uśmiecha się wesoło i w berka z wiatrem gra!” 

 

 

Drodzy Rodzice! 

 

To już ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z Wieściami z „Piątki”. Przez kolejne 

miesiące staraliśmy się przybliżyć Wam informacje służące rozwijaniu postawy patriotyzmu u 

naszych milusińskich; proponowaliśmy różne sposoby spędzania czasu z wartościowymi grami, 

zabawkami; zachęcaliśmy do śledzenia tematyki, wokół której toczyły się zajęcia przedszkolne w 

poszczególnych grupach. Dziękujemy za Wasze zainteresowanie i życzymy dobrego odpoczynku 

podczas wakacyjnego urlopu – to już za kilka tygodni . Lato, lato wszędzie ….. .  

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 

 

Pomysły na kreatywne wakacje przedszkolaka 

 

Badania pokazują jasno – dzieci spędzają zbyt wiele czasu przed komputerem i telewizorem. 

Przeciętne polskie dziecko spędza w tygodniu przed samym telewizorem dwie i pół godziny dziennie, 

a w weekendy koło czterech godzin. Do tego dochodzi czas spędzony przed komputerem, tabletem lub 

na zabawie smartfonem. Zbyt duża dawka telewizji i gier komputerowych jest szkodliwa dla 

kształtujących się wciąż dzieci, może doprowadzić nawet do depresji. Nie pozwólmy aby nasze dzieci 

spędziły wakacje w domu przed ekranami. Zaproponujmy im ciekawe zabawy i do nich dołączmy. 

Wiemy, że to trudne, bo jest tyle do zrobienia i do tego jesteśmy zmęczeni. Pamiętajmy jednak, że 

uwaga poświęcona dziecku i czas wspólnej zabawy są dla niego najcenniejszym prezentem. Opcji jest 



całe mnóstwo. Łączy je to, że są proste w realizacji, niekosztowne albo zupełnie nie wymagają 

wydawania pieniędzy, a do tego – jeśli dobrze się zorganizujesz – będziesz mieć też czas dla siebie. 

 

1. Wspólne „gotowanie” w kuchni 

A konkretniej pyszności ze świeżych owoców, których latem nie brakuje. Nawet 

kilkulatki poradzą  sobie z krojeniem – koniecznie pod nadzorem i najlepiej 

specjalnym dziecięcym nożykiem – truskawek czy obieraniem bananów. 

Wybierzcie się razem na bazarek, pozwól dziecku wybrać składniki i przyrządźcie 

wspólnie w domu kolorową i soczystą sałatkę. albo galaretki z kawałkami 

owoców. Ze starszymi możesz spróbować upiec ciasteczka lub babeczki. Tylko 

pamiętaj: chodzi o to, by jak najwięcej robiły same. Ty tylko pomagaj, a później 

ciesz się pysznym deserem – należy ci się! 

 

2. Wycieczka edukacyjna do lasu albo na łąkę 

Wakacje i nauka? Tak, jeśli zorganizujesz to odpowiednio. Wystarczy wypożyczony z biblioteki albo 

zdjęty z półki w domu atlas roślin, zwierząt czy owadów, szkło powiększające i oczywiście chętne na 

wyprawę dziecko. Pobuszujcie w trawie, przyjrzyjcie się drzewom i wypatrujcie interesujących 

okazów. Nigdy nie wiedziałaś, jak nazywają się te czarno-czerwone robaczki, których pełno latem na 

chodnikach i w parkach? No to masz już pretekst do wyruszenia na „łowy”! 

 

3. Fort z koców i poduszek 

To idealna opcja na deszczowy dzień. Najprostszym sposobem na zbudowanie takiej fortecy w domu 

jest wykorzystanie stołu. Na blacie rozkładamy koce tak, by sięgały ziemi, a końce dociążamy 

poduszkami. W środku można też rozwiesić kolorowe lampki choinkowe albo ogrodowe. Ale 

spodziewaj się, że Twoje dziecko może mieć na niego inną wizję i o ile nie zagraża jego 

bezpieczeństwu, zgódź się koniecznie. Ono będzie zadowolone i pobudzi kreatywność, a Ty, cóż, 

będziesz mieć bezcenną chwilę spokoju. 

 

4. Zamek z kartonów 

Skala tego przedsięwzięcia jest duża, więc warto zarezerwować na nie cały dzień i zaangażować całą 

rodzinę. Zwłaszcza tatę, który wreszcie będzie mógł się wykazać swoimi konstruktorskimi 

umiejętnościami. Czego potrzebujecie? Przede wszystkim kartonowych pudeł – w pobliskim 

supermarkecie albo nawet osiedlowym sklepie powinni mieć ich mnóstwo. Do tego nożyczki, 

flamastry, farby, klej, resztki materiału czy guziki do dekoracji i możecie zaczynać! 

 

5. Gra w klasy, gumę lub sznura 

Gra w klasy, gumę lub sznura to wspomnienia z dzieciństwa 

każdego z nas. Jednak wcale tak nie musi być, że zostaną tylko 

wspomnieniami. Wystarczy odrobina inicjatywy, kawałek 

sznurka, kreda lub guma i sami możemy pokazać naszym 

dzieciom jak się kiedyś bawiliśmy.  

 

6. Zabawa w pajęczynie   

Pajęczyna z taśmy malarskiej (lub taśmy i bibuły). Proste, 

niebrudzące, tanie. Dzieci wykonają same ten labirynt, wystarczy dać im i taśmę malarska 

(ewentualnie kilka pasków bibuły). Podczas zabawy nie zrobią sobie krzywdy a sprzątanie po zabawie 

zajmie góra dwie minuty. Tak to właśnie działa.  

 

7. Zimno, ciepło, gorąco  

Chyba znana wszystkim, a może nieco zapomniana zabawa, w której jedna osoba chowa jakiś nieduży 

przedmiot (może to być maskotka, autko, piłeczka), pozostałe osoby muszą go odnaleźć. Ten kto 

schował "skarb“ daje wskazówki stopniując słowa - zimno, ciepło, informując poszukiwaczy, czy są 

blisko (ciepło, cieplej, gorąco), czy daleko (zimno, mróz). Ten kto odnajdzie skarb chowa go i zabawa 

zaczyna się odnowa. 

 



8. Zabawa w chowanego  

Tej zabawy nikomu nie trzeba rekomendować. Dzieci ją uwielbiają. Jeśli macie w domu więcej 

miejsca i dużo zakamarków, zabawa w chowanego będzie super pomysłem. 

 

9. Zajęcia plastyczne 

To propozycje dla bardziej aktywnych maluchów (wyciszają) i małych artystów. Możecie lepić 

z masy solnej, plasteliny, malować farbami, kredkami, rękami, robić wycinanki z papieru kolorowego 

i wiele innych. Generalnie do takich zabaw możecie wykorzystać mnóstwo rzeczy, które są w domu. 

Np. makaron będzie idealny na biżuterię, a papierowe talerzyki czy opakowania po jajkach mogą 

zamienić się w stworki, kartonowe pudełka w domki, autka, robota i co jeszcze tylko wyobraźnia wam 

podpowie. Możecie w dowolnej technice stworzyć panią jesień, zimę albo ulubioną postać z bajki! 

 

10. Tanecznym krokiem 

Z podkładem muzycznym lub bez możecie wspólnie poruszać się do ulubionych piosenek i melodii. 

W wersji dla odważniejszych rodziców (mniej wrażliwych słuchowo) możecie włączyć sekcję 

instrumentalną z wykorzystaniem sprzętów kuchennych (garnki mają świetną akustykę). Dzieci będą 

zachwycone, sąsiedzi nieco mniej. Zorganizujcie konkurs taneczny albo konkurs piosenki. Nagrodą 

może być korona, medal, dyplom (oczywiście zrobiony własnoręcznie) albo pyszne małe co nieco. 

 

11. Domowy klub fitness  

Czas na trochę wspólnych ćwiczeń fizycznych - połączycie przyjemne z pożytecznym, a maluchy 

będą zachwycone. Pokażcie dziecku kilka prostych figur z aerobiku, zachęćcie też, aby dziecko 

zaproponowało swoje ćwiczenia, które wykonacie. Na pewno będzie wesoło. 

 

12. Wspólne czytanie  

O korzyściach z czytania nie trzeba nikogo przekonywać. 

Przytoczymy zaledwie najważniejsze z nich.  Czytanie zaspokaja 

wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój 

psychiczny, intelektualny i społeczny, a przy tym przynosi ogromną 

radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Dzięki czytaniu dziecko 

poszerza swoje słownictwo, używa bogatszego i piękniejszego 

języka. Wybierzcie wspólnie książkę, usiądźcie wygodnie 

i przenieście się w świat bajek i niezwykłych przygód. 

 

13. Budowanie z klocków  

Należy do ulubionych zabaw całej rodziny. Proste konstrukcje, wysokie wieże, fosy, w tej zabawie 

ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ponadczasowe klocki dzięki ogromnej różnorodności są nieustającym 

źródłem inspiracji do zabawy zapewniając wszechstronny rozwój dziecka. Zabawa klockami ćwiczy 

emocje, stymuluje wyobraźnię, rozwija logiczne i przestrzenne myślenie dziecka, jest dobrym 

treningiem na koncentrację uwagi. 

 

14. Zabawa w teatr 

Zamieńcie się rolami: maluchy niech będą rodzicami, a wy ich dziećmi. Uwaga: w tej zabawie 

możecie zobaczyć, jak odbierają was dzieci. Tym bardziej warto podjąć wyzwanie. Możecie również 

wcielić się w postaci ulubionych bajek, stworzyć własną bajeczkę. Warto pamiętać, aby dać dziecku 

przewodzić w zabawie. Słuchać jego pomysłów i zachęcać do inicjowania nowych scenariuszy 

i pomysłów. 

 

15. Zabawa w odkrywców – rozbrajanie lodowej bryły 

Wyłóżcie miskę lub inny pojemnik folią i wrzućcie do niej różne skarby, całość zalejcie wodą, 

następnie włóżcie miskę do zamrażalnika na tak długo aby cała woda mogła stężeć. Kiedy woda 

przemieni się już w bryłę lodową, wystarczy ją wyjąć i położyć na trawce, wręczyć dziecku 

zabawkowe narzędzia i niech ostrożnie dłubie w lodzie, jak prawdziwy odkrywca odnajdując przy tym 

rozmaite skarby. Najlepiej do tej zabawy sprawdzą się figurki dinozaurów, kamienie udające 



skamieliny, można także niektóre z nich pomalować na złoto lub srebrno (np. lakierem do paznokci) 

tak, aby imitowały drogocenne kruszce. Możecie jednak użyć dowolnych rekwizytów. 

 

Jeśli chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata, miały wiarę w siebie, były kreatywne, bawmy się 

z nimi, podarujmy im swój cenny czas. Dzięki wspólnym zabawom wzmacniamy więź z dzieckiem 

i sprawiamy, że czuje się ono ważne i kochane. 

 

Opracowanie: Aneta Borys 
Żródło: 

http://mojedziecikreatywnie.pl 

http://www.edukacjazpasja.pl 

http://mamainspiruje.pl/w-co-sie-bawic-z-dzieckiem-w-wakacje/ 

http://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html 

 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy uatrakcyjnili nasz 

festyn przynosząc ciasta, owoce i napoje. 

 

 

 

 

 

 

 JAKIE MAMY PLANY 

 

W miesiącu czerwcu rozmawiamy o następujących tematach: 

 

Grupa I - Smerfiki  

 

1. Dzieci z różnych stron świata. 

2. Podwodny świat. 

3. Czym podróżujemy? 

4. Nadchodzą wakacje. 

Grupa II - Gumisie  

 

1. Bajki i baśnie. 

2. Jestem ostrożny. 

3. Czym podróżujemy? 

4. Lato i wakacje. 

 

Grupa III – Pajacyki 

 

1. Na wiejskim podwórku. 

2. Mali ekolodzy. 

3. Dzielni strażacy. 

4. Czym podróżujemy? 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Dzieci lubią się bawić. 

2. Książki, książeczki. 

3. Lubimy lato. 

4. Wyjeżdżamy na wakacje 

 

 

 

 

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

 06.06.2019 – „Kto ty jesteś?...” – audycja muzyczna – Arte Muza. 

 19.06.2019 – uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego w grupie IV – Kubusie. 

 

 

 

 

http://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html


 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 

Nasza placówka już od kilku lat znajduje się w gronie 

Optymistycznych Przedszkoli. Jest też inicjatorem obchodzenia 

Święta Optymizmu w Białymstoku. W tym roku 10 maja dzieci 

z optymistycznych przedszkoli spotkały sią na placu przy Rynku 

Kościuszki by po raz ósmy wspólnie się pobawić i uczcić Dzień 

Optymizmu. Delegacje przedszkolaków odwiedziły też władze 

miasta, aby podarować im laurki z optymistycznymi pozdrowieniami. Zdjęcia z uroczystości 

i spotkania zostały umieszczone między innymi na stronie naszej placówki, Kuriera Porannego, 

Wschodzący Białystok, Facebook.   

 

Raz, dwa, trzy – optymiści to my!!! 

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 
Grupa I – Smerfiki Grupa II – Gumisie Grupa III – Pajacyki Grupa IV - Kubusie 

 

„Wakacje” - wiersz 

 

Pojedziemy na wakacje 

Razem z mamą tatą 

Zabierzemy piłkę, namiot 

i skakankę, co Ty na to? 

  

Słońce, woda, las już 

czeka 

wszystkie dzieci woła 

Zabawimy się wesoło 

przed powrotem do 

przedszkola. 

I. Salach 

 „Jesteśmy dziećmi” - 

piosenka 

I. Czy jesteś z Afryki, 

Czy też z Ameryki, 

Nie jest ważne gdzie 

mieszkamy, 

Bo jesteśmy tacy sami. 

 

Ref.: Jesteśmy dziećmi! 

Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! 

Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono 

nas. I żeby miło płynął 

nam czas. 

 

II. Czy mówisz po 

polsku, Czy też po 

japońsku, 

Wszyscy dobrze 

rozumiemy, 

Czego tak naprawdę 

chcemy. 

Ref: Jesteśmy dziećmi!... 

 

 

 

„Nie wolno!” – wiersz 

 

Nawet małe dziecko 

dobrze o tym wie 

kto to jest znajomy, a kto 

obcym jest.. 

Ze znajomym można 

bawić się, rozmawiać 

ale gdy ktoś obcy, to 

trzeba uważać! 

Nie wolno zaufać nawet 

gdy ktoś mówi, 

że zna mamę, tatę i 

bardzo nas lubi. 

Nie wolno przyjmować 

słodyczy,  podarków 

lub iść z nieznajomym na 

spacer do parku. 

    Jadwiga Koczanowska 

 

„Jedzie pociąg po torze” 

- piosenka 

I. Jedzie pociąg po torze, 

po torze, po torze. 

Bo po szosie nie może, 

nie może, hej! 

Uwaga! Stacja tuż, 

wysiadamy już! 

 

II. Jedzie auto, motor gra, 

motor gra, motor gra. 

A w tym aucie ty i ja, ty i 

ja, hej! 

Uwaga! Postój tuż, 

wysiadamy już! 

 

III. Leci w górze samolot, 

samolot, samolot, 

W samolocie kot pilot, 

kot pilot, hej! 

 

„Samolot” - wiersz 

 

Leci po niebie srebrny 

samolot. 

Z ziemi nie widać, jaki to 

kolos, 

Lecz gdy przyleci już na 

lotnisko, 

To można podejść 

zupełnie blisko 

I pooglądać ze 

wszystkich stron: 

Statecznik-poziom, 

statecznik-pion, 

Kadłub i skrzydła. O, 

jakie koła! 

Jak ten samolot wznosić 

się zdołał? 

Przecież jest wielki i 

ciężki taki, 

A leciał lekko, jak lecą 

ptaki! 

 

„Pali się!” – piosenka 

(Śpiewające Brzdące) 

 

I. Uwaga! Uwaga! 

Uwaga! 

Z ogniem to nie jest 

zabawa, właśnie 

zapalił się dom, 

Po strażaków dzwoń! 

 

Ref.: Dziewięć, dziewięć, 

osiem! 

Cały dom się pali! 

Przyjeżdżajcie, szybko, 

Strażacy wspaniali! (2x) 

 

II. Uwaga! Uwaga! 

 

„Kłopoty w bibliotece”  

- wiersz 

 

Książkom w pewnej 

bibliotece 

Nudziło się tak dalece,  

Że ni z tego, ni z owego 

Zaczęły grać w 

chowanego. 

 

Calineczka się schowała 

za ogromny Atlas ryb. 

Szukał krasnal Hałabała, 

Gdzie się przed nimi 

Plastuś skrył? 

 

Tak się wszystkie 

wymieszały, że ta pani w 

bluzce w prążki 

Chodzi tutaj już dzień 

cały nie znajdując żadnej 

książeczki. 

       Marcin Przewoźniak 

 

„Kolorowe lato”. - 

piosenka 

 

Jak zwykle co roku, 

O tej samej porze, 

Z walizka zjawiło się  

lato na dworze.  

 

Rzuciło promyków  

złocistych tysiące, 

Porwało do tańca  

motyle na łące. 

 

Ref.: Kolorowe lato,  

lato kolorowe,  

włożyło słomkowy  



 Uwaga, hangar tuż, 

wysiadamy już! 

 

IV. Płynie statek po 

wodzie, po wodzie, po 

wodzie, 

Za nim płyną dwie 

łodzie, dwie łodzie, hej! 

Uwaga, przystań tuż, 

wysiadamy już! 

Uwaga! 

Z ogniem to nie jest 

zabawa, właśnie 

zapalił się las, 

Na strażaków czas! 

 

Ref.: Dziewięć, dziewięć, 

osiem! 

Cały las się pali! 

Przyjeżdżajcie, szybko, 

Strażacy wspaniali! (2x) 

 

kapelusz na głowę. 

Gdy kapelusz zdejmie,  

sypnie pomysłami – 

Nie będzie w wakacje 

 nudził się z nami. 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Pani zadała dzieciom temat wypracowania - "Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora?".  

Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie założywszy ręce. 

 - Czemu Jasiu nie piszesz ? - pyta się nauczycielka.  

- Czekam na sekretarkę.  

 
Jasiu kim jest twój ojciec? 

- On jest chory.  

Ale co on robi? 

- Kaszle. 

 
List z wakacji:  

Tutaj jest pięknie, jestem bardzo zadowolony, dużo leżę i odpoczywam. Bądźcie spokojni i nie 

martwcie się o mnie. 

P.S. Co to jest epidemia ? 

 

 

 

                                          Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko 

 



 Kolorowanka pochodzi z serwisu: www.przedszkola.edu.pl 


