
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Drodzy rodzice! 

To już ostatni numer naszej gazetki w bieżącym roku przedszkolnym. W czerwcu czeka nas 

jeszcze Dzień Ojca i rozpoczęcie kolejnej pory roku – lata. Wszyscy z niecierpliwością 

czekamy  

na przedstawienia z okazji zakończenia roku przedszkolnego. W tym roku na widowni  

nie zabraknie Was – rodziców, co niezmiernie wszystkich cieszy. 

 

Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy dużo słonecznej pogody,  

cudownych, wspólnie spędzonych chwil. 

By był to czas efektywnego wypoczynku. 

Życzymy także żeby te wakacje były radosne, ciekawe,  

a przede wszystkim bezpieczne, 

żeby sprzyjały one poznawaniu ciekawych miejsc 

i zawieraniu nowych przyjaźni.  



 

 

 

 

Bezpieczne wakacje 

Drodzy rodzice,  

przed wakacjami warto zapoznać dzieci  

z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.  

 

Przebywając nad wodą: 

- najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych,  

pod nadzorem ratowników, 

- zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu  

czy policjantów, 

- bawiąc się w wodzie, nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede wszystkim  

nie krzyczcie i nie popychajcie innych, 

- nie wrzucajcie śmieci do wody, 



- nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nie rozpoznanych, 

- nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki, 

 

Będąc w górach: 

- podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych, 

zakładając, że mogą się one w każdej chwili zmienić, 

-słuchajcie prognoz pogodowych, 

- przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu dobierając długość i trudność szlaku wycieczki  

do wszystkich osób biorących w niej udział, 

 

 Niezależnie gdzie będziecie przebywać pamiętajcie numer alarmowy 112, nie 

oddalacie się od rodziców, stosujcie kremy do opalania, noście nakrycia głowy, pamiętajcie 

swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.  

 

Przysłowia: 

- Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy, 

- Jeśli kogoś nie znamy , na pewno z nim nie rozmawiamy. 

- Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy, 

- W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy. 

-  Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

 

Kotki: 
   W tym miesiącu dowiedzieliśmy się wielu informacji o naszym kraju. Panie 
zapoznały nas z wyglądem godła, flagi naszego kraju. Słuchaliśmy  hymnu  
Polski.  
    W dalszej części miesiąca wiele dowiedzieliśmy się na temat emocji. 
Uczyliśmy się jak je nazwać , jak radzić sobie na przykład ze złością, 
strachem czy zazdrością. 

     Z krainy emocji przenieśliśmy się do krainy muzyki. Nauczyliśmy się nazw nowych 
instrumentów. Poznaliśmy  ich brzmienie, próbowaliśmy na nich grać. 
     Pod koniec maja zaczęły spotykać nas niespodzianki związane z dniem dziecka. Oglądaliśmy 
teatrzyk ,,Legenda o smoku wawelskim” . Specjalnie dla nas występował magik. Mogliśmy 
beztrosko skakać na różnych dmuchanych zamkach. Odwiedziły nas bardzo ciekawe zwierzęta – 
alpaki. Mogliśmy także poznać bliżej zawód strażaka oraz sprzęt jakim się posługuje 
     W ostatnim tygodniu maja rozmawialiśmy  o naszych najbliższych. Dowiedzieliśmy  się więcej 
o tym czym zajmują się nasi rodzice, oraz w jaki sposób możemy im pomagać na co dzień. 
Wszystkim Rodzicom przesyłamy ogromne buziaki ! 
 

 

 

 
 

 
 
      
               

Misie: 
          W pierwszym  tygodniu maja mówiliśmy  z Misiami o Polsce. 

Rozmawialiśmy o symbolach narodowych: fladze, godle i hymnie. Dzieci poznały 
pojęcie ojczyzna i dowiedziały się, że Polak jest osobą, która mówi po polsku, a 
jego krajem jest Polska. Oglądaliśmy mapę i odnajdywaliśmy na niej morze, góry 
i Wisłę. Bawiliśmy się w wycieczkę pociągiem i chodzenie po górach, układaliśmy 
puzzle z pociętej na kawałki mapy Polski. Słuchaliśmy hymnu i mówiliśmy o tym, 

kiedy i dlaczego go śpiewamy oraz jak 
należy się zachować, gdy się go słyszy.  



Rozmawialiśmy także o  muzyce. Słuchaliśmy  muzyki klastycznej i poznawaliśmy różne 
instrumenty.  
Dzieci próbowały ilustrować treść piosenki ruchem oraz malować muzykę. Bawiły się 
instrumentami i brały udział w zabawach słuchowych, rozpoznawały po melodii poznane wcześniej 
piosenki. 
Mówiliśmy o tym, kim jest dyrygent. Dzieci uczyły się  właściwego reagowania na umówione gesty.  
Rozmawialiśmy o wrażeniach i uczuciach. Dzieci uczyły się rozumieć swoje emocje, mówić o nich 
i radzić sobie z nimi. Zastanawiały się, w jakich sytuacjach są smutne, w jakich wesołe, a w jakich 
złe i dlaczego wszyscy przeżywamy takie uczucia. Rozpoznawały nastrój w muzyce 
(wesoły,mutny) i próbowały wyrażać go tańcem. 
Próbowały pokazywać różne emocje za pomocą wyrazu twarzy i sposobu poruszania się. 
Uczyły się czytać wyrazy mama i tata metodą globalną, opowiadały innym o Was (imionach, 
upodobaniach, zawodach i ulubionych zabawach), Przypominały sobie i poznawały określenia 
bliższych i dalszych członków rodziny: mama, tata, ciocia, wujek. Naśladowały czynności 
wykonywane przez rodziców. Przygotowały dla Was upominki.  Maluchy rozwiązywały zagadki 
dotyczące przedmiotów do czyszczenia i sprzątania i naśladowały czynności związane ze 
sprzątaniem. Poznały pojęcie być podobnym 
dla  kogoś. Uczyły się zauważać podobieństwa i dzielić przedmioty na grupy w tym samym 
kształcie lub kolorze. Ćwiczyły dostrzeganie i określanie przeciwieństw (cicho – głośno, szybko 
– wolno, do przodu – do tyłu, gruby – chudy, niski – wysoki, mokry – suchy, smutny – wesoły, 
porządek 
– bałagan. Byliśmy na wycieczce w bibliotece .Świętowaliśmy także ,,Dzień Dziecka”, na którym 
dużo się działo  

Jolanta Kwiatkowska 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Sowy: 
Pierwszy tydzień maja poświęciliśmy na zdobywanie wiedzy o książkach. 
Dowiedzieliśmy się, jak należy dbać o książki, by dłużej nam służyły, 
poznaliśmy budowę książki (okładka, strona tytułowa) oraz nazwy zawodów z 
nią związanych: pisarz, ilustrator, drukarz, korektor, itp.). Przypomnieliśmy 
gdzie można wypożyczyć książki a gdzie kupić. Podsumowaliśmy wszystkie 
wiadomości na temat biblioteki i pracy bibliotekarza. Poznaliśmy też materiał, z 
którego powstaje książka czyli papier. Zajęcie to przypomniało nam jak duże 

znaczenie mają drzewa w życiu człowieka. Słuchaliśmy wybranych bajek i baśni, poznawaliśmy 
ich bohaterów. Bawiliśmy się w teatr na podstawie ich treści. Tworzyliśmy zakładki do książek i 
kukiełki paluszkowe do bajki ,,Trzy świnki”.  
 Ostatnie dwa tygodnie pracy poświęciliśmy zagadnieniu „rodzina”. Omawialiśmy nową 
wartość w oparciu o ilustrację i doświadczenia własne. Wspólne rozważania ukazały nam dobro, 
korzyści i siłę płynącą z posiadania rodziny. Opowiadaliśmy o swoich rodzinach, wymienialiśmy 
ich członków. Podczas wspólnych dyskusji dzieci zastanawiały się czy ich czworonożni pupile są 
częścią rodziny czy też nie. 
Z okazji Dnia mamy i taty, czyli Rodziny, przygotowaliśmy piękne upominki i występ.  
   26 maja byliśmy na wycieczce autokarowej w ZOO w Płocku, gdzie  mogliśmy obserwować na 
własne oczy zwierzęta egzotyczne. Przypomnieliśmy ich nazwy.  
       W ostatnim tygodniu maja a zarazem już czerwca rozmawialiśmy o Dniu Dziecka. Cały 
tydzień czekały na nas niespodzianki. Najpierw Teatrzyk, Magik, dmuchane zjeżdżalnie, piknik na 
placu z hot- togami, popcornem, słodką watą i bańkami. Spotkanie ze strażakami z OSP i zabawy 
z alpakami. Był to tydzień zabaw i radości. 
 
 

                              
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



  



 

Wróbelki  
Maj „Wróbelki” rozpoczęły od kształtowania postawy patriotycznej 
oraz poczucia szacunku  
dla symboli narodowych. Na zajęciach rozmawialiśmy o Polsce, jej 
największych miastach. Dzieci poznały najważniejsze legendy.  
 „W krainie muzyki” to kolejny realizowany temat. „Wróbelki” 
poznały rożne gatunki muzyczne, utrwaliły nazwy instrumentów, 
jednak największą atrakcją dla dzieci było wspólne muzykowanie 

do melodii znanych piosenek. 
 Z okazji Dnia mamy i taty przedszkolaki poprzez piosenki, tańce i wiersze 
wyraziły swoją miłość rodzicom. 
 Na początku czerwca dzieci mogły liczyć na moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka.  
Był teatrzyk, magik, nie długo odwiedzą nas Alpaki. Były także zabawy w 
przedszkolnym ogrodzie z bańkami mydlanymi. Dzieci mogły poczuć się jak na 
prawdziwym pikniku – jedząc watę cukrową i pyszne hot- dogi, były także tatuaże.  
 2 czerwca odwiedzili nas strażacy. Przedszkolaki mogły obejrzeć wóz 
strażacki, jego wyposażenie i strój strażaka. Poznały ten ciekawy zawód.  
 Maj „Wróbelki” spędziły także na intensywnych przygotowaniach 
przedstawienia z okazji zakończenia roku przedszkolnego. 

  

 



   
 

 



 
 

 
   

 
 
 

    



Tygryski 
 Maj choć w tym roku mało urokliwy ze względu na pogodę, 
przysporzył nam wielu atrakcji. 

Mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach w Bibliotece . Pogłębialiśmy 
wiedzę o życiu pszczół. 
Wiemy , jak powstaje miód i jakie ma właściwości lecznicze. 
Uczestniczyliśmy w zabawie sensorycznej „Zbieramy pyłek kwiatowy”.  

 Korzystając z okienka pogodowego wyszliśmy na spacer. Nad rzeką 
Narew szukaliśmy ciekawych okazów roślin i kwiatów. Dowiedzieliśmy się o 
leczniczym działaniu mniszka, odważni spróbowali smaku szczawiu. 

 Mile wspominamy wycieczkę autokarową do Gospodarstwa Agroturystycznego „ 
Sielanka” w Raciążu, na którą wybraliśmy się z Kolegami z grupy „Motylki”. 
Mieliśmy okazję do bliskiego spotkania z naturą. Prowadziliśmy obserwacje, 
poznaliśmy życie i zwyczaje zwierząt i ptaków zamieszkujących łąki i lasy. 
Poznaliśmy niektóre rośliny i zioła. 
 Największą atrakcją jednak była przejażdżka na koniach.  
Dzień  Rodziny był okazją do podziękowań za miłość, troskę i  trud, jakimi obdarzają 
nas mama i tata. Dla Nich właśnie zatańczyliśmy Zorbę,  zaśpiewaliśmy piosenkę 
„Moja wesoła rodzinka”. 
 31 maja zaczęliśmy świętować Dzień Dziecka. Uczestniczyliśmy w tańcach i 
zawodach sportowych. Były bańki mydlane, tatuaże i malowanie buziek. Wata 
cukrowa, popcorn i hot – dogi były rozkoszą dla podniebienia. Radosny nastrój 
dopełniły Czary – Mary w wykonaniu profesjonalnego Magika. 
01.06. Przyjęliśmy  życzenia od pani Dyrektor i Wicedyrektor naszego przedszkola. 
Dostaliśmy również upominki w postaci popita- żółwia. 
02.06. mieliśmy emocjonujące spotkanie ze Strażakami z OSP Nowy Dwór 
Mazowiecki. 
03.06. wyhasaliśmy się na dmuchańcach, a 06.06. było bliskie spotkanie z Alpakami. 
  Miesiąc maj i Dzień Dziecka (a raczej tydzień), będziemy mile wspominać. 
   



    
 

 
 



    
   
 
 

Motylki 
 

      I nadszedł piękny majowy czas. Pogoda była piękna i humory 
dopisywały Motylkom. Miesiąc rozpoczęła rozmowa o ważnym 
święcie – Dzień Konstytucji 3 Maja. Dzieci dowiedziały się, że każdy 
człowiek ma równe prawa. Ciekawie wypowiadały się jakie to prawa 
i obowiązki ma każdy z nas. Święto podkreśliły wykonując pięknego 
biało-czerwonego motyla. 

 
Następnie przedszkolaki znalazły się w cudownym świecie książki. Dowiedziały się i 
utrwaliły swoje wiadomości jak powstaje książka, kto pisze książki, jak z nich 
korzystać i przede wszystkim dlaczego należy szanować książki. Wykonały też 
samodzielnie własne, różnego rodzaju książki. Podsumowaniem wiadomości była 
wycieczka do Biblioteki Miejskiej. Spotkanie z panią Moniką to kolejne miłe i ciekawe 
chwile dla Motylków. 
 
Maj to miesiąc, w którym obchodzimy najmilsze święto – Dzień Rodziny. Dzieci dużo 
opowiadały o swoich kochanych rodzicach i rodzeństwie. Wiele czasu i uwagi 
poświęciły na przygotowanie upominków dla mamy i taty. Pilnie uczyły się wierszy i 
piosenek, aby w ten dzień przekazać rodzicom ciepłe i miłe życzenia. 
 
Dla dzieci też było wiele atrakcji już maju. Największą radość sprawiła Motylkom 
wycieczka autokarowa do gospodarstwa Sielanka w Raciążu. W pięknym otoczeniu 
przyrody dzieci miały okazje wysłuchać ciekawych opowieści o leśnych zwierzętach. 
Z zaciekawieniem podążały tropem ścieżki edukacyjnej. Pracowały też plastycznie z 
materiałem przyrodniczym tworząc bajkowe prace. Chwilę oddechu i odpoczynku 
dzieci złapały w czasie poczęstunku, by zaraz oddać się wesołym harcom na 
ogromnym i ciekawym placu zabaw. Najlepsza zabawa - wyzwanie okazało się 
wejście na ogromną belę słomy. Wycieczka na długo zapadnie dzieciom w pamięci. 



 
Pod koniec maja rozpoczęło się świętowanie Dnia Dziecka. Przez cały tydzień na 
dzieci czekały różne atrakcje: przedstawienie teatralne „O smoku wawelskim”, piknik 
na terenie ogrodu przedszkolnego podczas, którego panie wraz z rodzicami 
przygotowały wiele atrakcji. Na pikniku nie zabrakło poczęstunku. Kochane mamy 
przygotowały „niebiańską”, jak mówiły dzieci , watę cukrową i popcorn, a pyszne hot-
dogi dzieci pochłonęły ot-tak :). W czasie tych dni Motylki brały udział w różnych 
konkursach: Bajkowa figurka, Tor przeszkód, Największy wulkan, Mistrz orientacji 
oraz długo oczekiwany Kręcenie hula-hop. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowy dyplom. 
Oj działo się w tym maju….a jeszcze czeka nas spotkanie z milusińskim alpakami. 
 
 

 



   
 

   
 

 
 
 
   



Słoneczka: 
 W minionym miesiącu rozmawialiśmy o Polsce i jej  
symbolach narodowych: fladze, godle i hymnie. Poznaliśmy 
pojęcie „ojczyzna” i dowiedzieliśmy się, że Polak jest osobą, 
która mówi po polsku, a jego krajem jest Polska. 
Oglądaliśmy mapę i odnajdywaliśmy na niej morze, góry i 
Wisłę. Bawiliśmy się w wycieczkę pociągiem i chodzenie po 
górach, układaliśmy puzzle z pociętej na kawałki mapy 
Polski. Słuchaliśmy hymnu i mówiliśmy o tym, kiedy i 

dlaczego go śpiewamy oraz jak należy się zachować, gdy się go słyszy. 
Poznawaliśmy też okolice naszego przedszkola poprzez liczne spacery... 
Jednym z tematów o których rozmawialiśmy w minionym miesiącu była też  „Kraina 
muzyki…” poznaliśmy nazwy dźwięków (do, re, mi, fa, sol, la, si), graliśmy i 
śpiewaliśmy gamę. Próbowaliśmy ilustrować treść piosenki ruchem oraz malować 
muzykę. Bawiliśmy się instrumentami i braliśmy udział w zabawach słuchowych, 
rozpoznawaliśmy po melodii poznane wcześniej piosenki. Graliśmy na dzwonkach: 
wymyślaliśmy i prezentowaliśmy własną melodię, słuchaliśmy utworów innych dzieci. 
Staraliśmy się dopasować tempo i sposób poruszania się do instrumentu, który 
słyszeliśmy (bębenka, trójkąta, kołatki)... 
 
W maju rozmawialiśmy o wrażeniach i uczuciach. Uczyliśmy się rozumieć swoje 
emocje, mówić o nich i radzić sobie z nimi. Zastanawialiśmy się, w jakich sytuacjach 
jesteśmy smutni, w jakich weseli, a w jakich źli i dlaczego wszyscy przeżywamy takie 
uczucia. Rozpoznawaliśmy nastroje w muzyce (wesoły, smutny) i próbowaliśmy 
wyrażać go tańcem.  Razem uczyliśmy się, jak radzić sobie ze smutkiem i jak można 
pocieszyć przyjaciela: powiedzieć coś miłego, przytulić. Rozmawialiśmy też o tym, 
czym jest strach, odganialiśmy go rymowanką i śmiechem. Mieliśmy okazję wyrażać 
swój nastrój poprzez malowanie, taniec i ruch. Próbowaliśmy pokazywać różne 
emocje za pomocą wyrazu twarzy i sposobu poruszania się.  
 
Niedawno obchodziliśmy również „ Święto mamy i taty”. W związku z tym 
poznawaliśmy  określenia bliższych i dalszych członków rodziny: mama, tata, ciocia, 
wujek. Naśladowaliśmy czynności wykonywane przez rodziców. Przygotowaliśmy dla 
Nich upominki w postaci kwiatków. Rozmawialiśmy o codziennych obowiązkach 
wykonywanych w rodzinie i o tym, jak ważna jest pomoc w domu. Z okazji święta 
rodziców zaśpiewaliśmy i zagraliśmy dla rodziców piosenkę... 
 
W minionym tygodniu świętowaliśmy „Dzień Dziecka.” Z tej okazji do naszego 
przedszkola zawitał „Magik” ,który pokazywał nam różne sztuczki. Zjedliśmy watę 
cukrową i popcorn. Wzięliśmy udział w zabawach integracyjnych do muzyki  
Obejrzeliśmy również teatrzyk pt. „Legenda o Smoku Wawelskim”. Pojechaliśmy też 
do głównej siedziby przedszkola na spotkanie ze strażakami. A na koniec tygodnia 
przyjechały do nas „Dmuchańce”, na których zabawom nie było końca… 
 



   
 

    



 
 

 
Żabki: 

Dzieci bardzo lubią zabawy na świeżym powietrzu, a piękna pogoda 
na zewnątrz tylko zachęca do przebywania na dworze. Wiosna i lato 
to doskonały okres, w którym nasze pociechy w końcu mogą bawić 
się poza domem  i przedszkolem praktycznie bez ograniczeń. 
Zabawy ruchowe na dworze mają ogromny wpływ na koordynację 
ruchową dziecka oraz ich sprawność ruchową. Dodatkowo są 

źródłem wspaniałej zabawy.  

 

   
 

Mama i tata, najpiękniejsze słowa świata. W montażu słowno-muzycznym dzieci 
zaprezentowały wierszyki, piosenki oraz taniec będący wyrazem podziękowania i 
miłości dla swoich rodziców. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem przygotowywały 
prezenty dla swoich rodziców.  



   

„Uśmiech dziecka największym skarbem…” 

Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają młodsze i 
starsze przedszkolaki. W naszym przedszkolu był to dzień wyjątkowy, pełen 
życzeń, uśmiechów, radości i niespodzianek. Tego dnia pojawiło się mnóstwo 
kolorowych balonów i bajkowych dekoracji, które rozweselały naszych 
milusińskich. Od rana panowała radosna atmosfera, a na przedszkolaków czekało 
wiele atrakcji. Były konkursy, zabawy taneczne, gry zespołowe  oraz smakowity 
poczęstunek. Dużym przeżyciem były odwiedziny i wspólne zabawy z magikami. 
Dzieci były pod wielkim wrażeniem spotkania ze strażakami. Miały okazję z bliska 
poznać budowę wozu strażackiego.  Mamy nadzieję, że ten dzień, który obfitował 
w mnóstwo pozytywnych wrażeń będzie mile wspominany przez dzieci. 

        

                            



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

 

Rysuj po śladzie, pokoloruj 
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