
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Drodzy rodzice!!! 
Witamy w kolejnym – ostatnim w tym roku szkolnym - numerze naszej 

„Słonecznej Gazetki”. Rok szkolny pomału dobiega końca i nadszedł czerwiec 
– miesiąc zwieńczający naszą całoroczną pracę. Dzieci pięknie zaprezentują się 

na uroczystościach z okazji zakończenia roku i wszyscy z upragnieniem 
czekamy na chwile odpoczynku podczas wakacji. 

 
Czerwcowe święta: 

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD)  
dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw 

dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w 
różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony 

jest od 1950 roku 1 czerwca. 
Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana 

International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje 

Sejm Dzieci i Młodzieży. 



 
 

 
 

Początek astronomicznego lata 
Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego — na półkuli 
północnej dzień ten wypada między 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych o 
jeden dzień wcześniej, czyli między 20 a 21 czerwca. Koniec lata następuje w 
momencie równonocy jesiennej, czyli między 22 a 23 września (również na półkuli 
północnej). Pierwszy dzień lata jest jednocześnie najdłuższym dniem w roku, a 
następująca po nim noc — najkrótszą. Noc Świętojańska, która czasem bywa mylona 
z najkrótszą nocą, przypada zawsze w wigilię św. Jana, a więc z 23 na 24 czerwca. 



 
Wraz z początkiem lata każdy kolejny dzień jest nieco krótszy, a kolejne noce 
dłuższe, co trwa aż do przesilenia zimowego (21 lub 22 grudnia). 
 
Lato astronomiczne a kalendarzowe 
Lata astronomicznego nie należy mylić z latem kalendarzowym, którego początek 
przypada zawsze 22 czerwca i jest niezależny od położenia Słońca względem Ziemi. 

 
Dzień Ojca – 23 czerwca 

Święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. W Polsce 
obchodzone jest corocznie 23 czerwca (od roku 1965).  
 
Geneza 
Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po 
sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również 
dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym 
dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w 
miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą Sonory Smart Dodd, córki 
weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonora Dodd, dowiedziawszy się o 
ustanowieniu Dnia Matki (3 lata wcześniej, w 1907) wpadła na pomysł, by 
analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia trudu opieki nad rodziną i zasług 
wszystkich ojców — w szczególności jej własnego, który po śmierci matki samotnie 
wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. Wydarzenie miało charakter 
lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się przez 
kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił 
Dzień Ojca. Choć w Polsce święto to ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory 
nie dorównało popularnością Dniowi Matki – niemniej z roku na rok coraz więcej 
ojców może liczyć nie tylko na życzenia czy gesty, ale i drobne upominki. Wraz z 
przemianami społecznymi XXI wieku rola ojca w Polsce ulega stopniowemu 
przekształceniu. Stereotyp jedynego żywiciela rodziny przechodzi powoli do 
przeszłości, a coraz więcej ojców aktywnie włącza się do obowiązków domowych i 
wychowania dzieci. 
 
Obchody 
We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii jest to 19 marca (dzień świętego Józefa), na 
Litwie pierwsza niedziela czerwca, w Austrii druga niedziela czerwca. 
 
W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego (Christi 
Himmelfahrt), który przypada na 39. dzień po niedzieli wielkanocnej (40. dnia, licząc 
wraz z nią). Z czasem przerodził się on w Dzień Mężczyzn. 
 
W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada, 
ale w Danii 5 czerwca. 

 
W Turcji Dzień Ojca świętuje się w 3 - cią 
niedzielę czerwca.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



„W Słonecznej Krainie czas wesoło płynie” – 
czyli najważniejsze wydarzenia maja 

Kotki: 
 
W maju kotki poznawały nasz kraj ojczysty – dowiedziały się 
jakie są polskie symbole narodowe i dlaczego są dla każdego 
Polaka ważne. Następnie zgłębiły tajemnice pochodzenia 
różnych dźwięków i instrumentów muzycznych. Przypomniały 
sobie także jakie emocje towarzyszą nam każdego dnia i jak 
sobie radzić ze smutkiem, strachem i złością. Koniec maja to 

zwykle okres w którym dużo się mówi o rodzinie. Kotki przygotowały niespodzianki 
dla rodziców – w szczególności dla mam – w postaci prezentów, piosenki i wierszyka. 
Najwięcej radości naszym dzieciom sprawiła wizyta alpak – Edzia i Zygusia z 
https://www.facebook.com/Alpakasia , które odwiedziły nasze nasze przedszkole z 
okazji dnia rodziny i dnia mamy. Kotki miały okazję pogłaskać te wspaniałe zwierzęta, 
karmić je i obserwować ich zachowanie. Miały możliwość dostrzec, że zwierzęta 
posiadają zdolność odczuwania oraz doskonaliły umiejętność przejawiania 
życzliwości i troski  w stosunku do zwierząt.  
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/Alpakasia


    
 

              
 



 
 

 
      

Misie: 
 W maju udaliśmy się do krainy bajek i baśni. Poznaliśmy prace 
bibliotekarza, dowiedzieliśmy się czego książki nie lubią i jak o nie 
dbać oraz jak bardzo są wartościowe. Słuchaliśmy ulubionych bajek 
dzieci i rozmawialiśmy o ich bohaterach. Robiliśmy zakładki do 
książek i kolorowaliśmy naszych ulubionych bohaterów. 
    Następne dwa tygodnie poświęciliśmy na rozmowy o naszych 

bliskich. Rysowaliśmy nasze rodziny, poznawaliśmy ich członków, oraz 
opowiadaliśmy jak spędzamy razem wolny czas. Uczyliśmy się piosenki i wiersza, 
które zaprezentowaliśmy 26 maja z okazji Dnia Rodziny. Przygotowaliśmy 
własnoręcznie wykonane prezenty.  
   W dniu 24 maja w naszym przedszkolu gościły alpaki. Dzieci były zachwycone.  

 



     
 

                 
                                                                                      Małgorzata Grabowska 
          
 
 

Sowy: 
 
"W maju jest majowo-fajowo" czyli Sówki w tym miesiącu miały dużo 
ciekawych, inspirujących i wesołych zajęć. Rozpoczęliśmy od 
przygody z książką. Dzieci dobrze znają książkę jako bajki, a teraz 
poznały: kto to jest autor, ilustrator, drukarz i jak powstaje książka. I 
nie wiadomo jak, dzieci zaczęły tworzyć swoje książeczki. Sówki mają 
wspaniałe pomysły. Jedna z książeczek powędrowała do...  i nikt nie 

zgadnie - pań kucharek - bo tak bardzo smakowała dzieciom zupa pomidorowa i 
oczywiście rosół. Dzieci wykonały też własnoręcznie kukiełki paluszkowe do bajki 
"Trzy świnki". W czasie zabaw teatralnych nie tylko wcielały się w rolę bohaterów, ale 
też poznawały wartości jakie przekazuje bajka. Każdą wolną chwilę Sówki spędzały 
na powietrzu. Podczas pobytu na terenie przedszkolnym baczne oczy poszukiwaczy 
znalazły gniazdo na drzewie. Ileż zaciekawienia było. Każdego dnia dzieci 



sprawdzały co się w tym gniazdku dzieje. Jednak nie było możliwości tam zajrzeć. 
Ale kto wie może jakiś ptaszek wyleci? Majowe święto to Dzień Matki - dzieci dużo 
pracowały nad prezentami dla swoich kochanych mam i przygotowały program 
artystyczny - wiersze, piosenkę oraz taniec przedstawiający jak to pomagają mamie 
w porządkach. Po woli zbliżamy się też do kolejnego święta - Dnia dziecka. I z tej 
okazji, przemiłą niespodzianką dla dzieci było spotkanie ze zwierzętami. Nasze 
przedszkole odwiedziły przemiłe, milusińskie alpaki. Cudowne zwierzątka. Szkoda, 
że nie można mieć takich w domu... 
 

  
 

 



 
 

 

 
 

   
 



Wróbelki 
Maj w naszej grupie zaczął się Świętem Strażaka. 
Przypomnieliśmy sobie numer alarmowy 112 oraz numer straży 
pożarnej 998. Wiemy komu pomagają strażacy oraz znamy ich 
podstawowe wyposażenie. 
  Miesiąc maj już tradycyjnie poświęcony jest książkom. Dzieci 
chętnie z nich korzystają.  
Wiedzą że można je wypożyczać w bibliotece lub kupić w księgarni 

i przez internet. 
W zabawie segregowaliśmy książki tematycznie. Stworzyliśmy mini księgarnię i 
każde dziecko mogło kupić wybraną przez siebie książkę. Za pieniążki służyły 
nakrętki, które miały przypisane wartości. Wykonaliśmy zakładki do książek. Wiemy, 
że należy je szanować. 
  Bajki, baśnie i bajeczki, towarzyszą nam w codziennym życiu. Znamy wielu 
bohaterów, potrafimy wskazać dobre i złe postaci.  
   Maj ma jeszcze jedną zaletę - Dzień Matki. Tutaj dzieci mogą się wykazać 
znajomością swojej rodziny. Wymieniają imiona bliskich, potrafią powiedzieć o 
swoich uczuciach(za co kocham mamę i tatę). Z okazji ich święta przygotowaliśmy 
upominki oraz krótkie wiersze i piosenki. 
 

   



    

    

                     



Tygryski 
 W maju Tygryski pracowały dosłownie jak mróweczki. Na początku 
miesiąca zagospodarowały przedszkolny ogródek. Posiały i posadziły 

kwiatki i warzywa. Wychodząc na plac zabaw mogą obserwować jak 
rosną rośliny, podlewają oraz wyrywają chwasty. Rozmawialiśmy o 
naszych ulubionych książkach, wiemy jak powstają kto to: autor, ilustrator, 
oraz czym różni się księgarnia od biblioteki. Rozmawialiśmy o ulubionych 

bohaterach z książek.  Przygotowaliśmy również prezenty dla naszych 
rodziców z okazji ich święta. Nasze przedszkole odwiedziły przecudowne 
Alpaki. Każdy z nas mógł zobaczyć je z bliska, pogłaskać, nakarmić. Teraz z 

niecierpliwością czekamy na dzień dziecka. :) 
 

    
  

                     



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Motylki 
 

   W  miesiącu-maju w gr. ,,Motylków” rozmawialiśmy o 
książkach, o baśniach, bajkach  i legendach oraz o o Mamie i Tacie. 
Dowiedzieliśmy się, jak powstaje papier i skąd się biorą książki, co 
to są księgarnia i biblioteka. Rozmawialiśmy też o swoich 
ulubionych książkach. Dzieci ćwiczyły umiejętność wypowiadania 
się na temat ulubionej książki. Zastanawiały się, jakie uczucia 

wywołuje czytanie jej i poznawały różne rodzaje książek: zawierające krótkie 
opowiadania, opowiadające długą historię, napisane wierszem.   

Poznaliśmy nowe, związane z tworzeniem książek zawody -grafik, redaktor, drukarz.  

Próbowaliśmy wspólnie stworzyć opowiadanie – każdy po kolei opowiadał część 
bajki.  

Dzieci uczyły się zasad zachowania w księgarni Przypomnieliśmy sobie 
ubiegłoroczne odwiedziny w bibliotece oraz zasady jej działania: książki się 
wypożycza, a po jakimś czasie oddaje. Są uporządkowane według kategorii i 
nazwiska autora. W bibliotece nie można rozmawiać (jedynie szeptem w ważnych 
sprawach) ani biegać, należy odkładać książki na miejsce.  
 Ćwiczyliśmy słuchanie ze zrozumieniem. Poznaliśmy  legendy o ,,Bazyliszku”  
o ,,Smoku Wawelskim” czy ,,Złotej  kaczce”. Dzieci opowiadały  jakie książeczki lubią 
i dlaczego. Uczyły się opowiadać o swoich ulubionych bohaterach literackich i 
odróżniać rzeczywiste elementy opowiadania od fikcyjnych.  
Dopasowywały rekwizyty występujące w bajkach do ich bohaterów . 
Rozmawialiśmy o tym, czym jest legenda i uczyliśmy się rozróżniać elementy 
prawdziwe od zmyślonych oraz ćwiczyliśmy układanie historyjek obrazkowych.  

 W miesiącu maju czas mijał nam także na rozmowach o rodzinie i 
przygotowaniach do przedstawienia dla rodziców. Dzieci zrobiły prezenty dla 
rodziców. Przez kilka dni brały udział w próbach , które nagraliśmy i wysłaliśmy 
rodzicom w aplikacji Messenger . 
Uczyły się, w jaki sposób okazywać najbliższym miłość i szacunek. Przypominały 
sobie, jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny. Rozmawialiśmy na temat 
rodzeństwa, a chętne przedszkolaki opowiadały o swoich braciach i siostrach. 
 Chodziliśmy na spacery, bawiliśmy się i kodowaliśmy z robotem . Odwiedziły nas 
także niezwykłe zwierzątka- alpaki. 

            
 



          

                    
  

                      
 

 

Słoneczka: 
Maj w grupie „Słoneczek” był miesiącem, w którym dużo 

się działo. Zaczęliśmy patriotycznie od święta flagi oraz 
Konstytucji 3go maja, dzieci wykonały piękne orły. 
Świętowaliśmy również urodziny Anastazji, śpiewaliśmy „sto lat” 
oraz świetnie się bawiliśmy. Dużo było zabaw matematycznych, 
były również zabawy z robotami. W maju dużo czasu 
poświęciliśmy na rozmowy, zajęcia, zabawy związane z rodziną, 

dzieci potrafią wymienić członków swoich rodzin, umieją powiedzieć za co ich 
kochają. Nauczyliśmy się piosenki na Dzień Mamy, którą dzieci zaśpiewały, a my 
udostępniłyśmy rodzicom. Słoneczka nie zapomniały również o przygotowaniu 

pięknych upominków dla mam � W tym miesiącu mieliśmy również możliwość 

spotkania się z bardzo przyjemnymi zwierzątkami jakimi są alpaki, dzieci były 
zachwycone. 



 
 

 



  
 

 



 

 
Żabki: 

 
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, 
obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 
roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyżmie o znaczeniu 
ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych. Żabki również 
świętowały to ważne wydarzenie. Na zajęciach poznały godło kraju, 
herb nasze miasta, flagę państwową no i oczywiście hymn, który 

odśpiewaliśmy w sali. Dzieci nauczyły się wierszyka "Kto ty jesteś" Bełzy i recytowały 
go z podziałem na role. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały różnymi 
technikami plastycznymi godło Polski i flagę.  

    

Maj to miesiąc kiedy wszystkie rośliny puszczają pączki lub zaczynają kwitnąć. 
Byliśmy na kilku spacerach w najbliższej okolicy przedszkola podziwiając kwiaty w 
przydomowych ogródkach, głownie tulipany, szafirki i na żółto kwitnące forsycje. 



     

Dzieciom tak spodobały się kwitnące kwiatki, że postanowiliśmy zrobić na dzień 
mamy takie same tulipany. Zrobiliśmy z masy solnej wazoniki i z kolorowego papieru 
kwiaty. Praca sprawiła dzieciom ogromną przyjemność. w czasie pracy dzieci 
opowiadały jakie kwiaty lubią ich mamy. przygotowaliśmy się solidnie do Święta 
Matki, bo to najpiękniejsze święto na świecie. Nagraliśmy - piosenkę dla mam 
"Serduszko", którą mamy mogły odsłuchać i zobaczyć w swoich telefonach, a 
upominki wręczyły składając mamom piękne życzenia. 

     

Maj to taki czas, że powoli myślimy już wakacjach, dzieci wyjeżdżają z rodzicami nad 
morze w góry i w inne piękne miejsca. Żegnamy się na czas wakacji, a z na 
zakończenie roku szkolnego przygotowujemy przedstawienie, w którym dzieci 
prezentują zdobyte wiadomości i umiejętności. My przygotowaliśmy występ pod 
tytułem "Na letniej łące". Stroje do występu przygotowali rodzice.  

    



 „Małe co nieco dla naszych przedszkolaków”– 
czyli pobaw się ze mną mamo i tato... 

Zrób laurkę dla taty 
 



Znajdź różnice 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



„Każdy niejadek zjada obiadek” – czyli 
specjały Słonecznej Kuchni 

 

Zupa meksykańska 
 
2 marchewki  
1pietruszka  
kawałek selera  
ziemniaki – kilka większych sztuk  
1kg papryki czerwonej  
puszka kukurydzy  
puszka czerwonej fasoli  
mały słoik koncentratu pomidorowego  
przyprawy 
Włoszczyznę, ziemniaki zalać wodą i dodać liść laurowy i ziele angielskie.   
Paprykę oczyszczoną pokroić w kostkę, dodać do wywaru, a następnie dodać 
kukurydzę. Gdy wszystko będzie miękkie doprawić sol pieprzem do smaku oraz 
dodać koncentrat pomidorowy, szczyptę cukru, trochę papryki ostrej i na koniec 
czerwoną fasolę  i świeży koperek. 
 
Smacznego   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Grafika zaczerpnięta z następujących stron:  

http://www.kartki.pl/pl/showCard/pierwszy-dzien-lata-0 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-zukow/lato/ 

https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/kolorowanki-dla-dzieci/laurki/laurka-na-dzien-taty.html 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/roznice/znajdz-roznice-kolorowanka-10/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/roznice/ 

http://www.mjakmama24.pl/dziecko/rozwoj-dziecka/rywalizacja-miedzy-rodzenstwem-skad-sie-bierze-i-jak-ja-

wyeliminowac,559_8215.html 

http://pniewy.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/78851/dzien_dziecka 
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