
SŁONECZKO

GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW – KWARTALNIK 

Nr 4 /2020/2021

pod redakcją 

Patrycji Jachimek i Karoliny Łyszkowskiej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z  letnim wydaniem gazetki przedszkolnej. 
Mamy ogromną nadzieję, że spodoba się Wam i będziecie ją chętnie czytać 

wraz ze swoimi pociechami.

Zapraszamy do lektury!

INFORMATOR DLA RODZICÓW
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Co było i co będzie …

Wiosna w Słonecznym Przedszkolu to czas radości i zabawy, konkursów i niespodzianek. 
Dzieci wspólnie z nauczycielkami posiały warzywa w skrzyniach na terenie placu zabaw 
i posadziły kwiaty. Brały aktywny udział w międzyprzedszkolnym konkursie na 
„Najpiękniejszy wianek Pani Wiosny”, za co otrzymały dyplomy, a zwycięzcy – dzieci 
z grupy „Kubusie Puchatki” - nagrody.  Odbyło się mnóstwo ciekawych zajęć, z których 
relację fotograficzną można oglądać na stronie internetowej przedszkola.

Bardzo ważnym wydarzeniem było Święto Rodziny. Z tej okazji, przedszkolaki, 
przygotowały dla swoich kochanych Rodziców niespodzianki w postaci przedstawienia, 
w którym to odgrywały różne role, recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i  własnoręcznie 
wykonanych upominków. 
Czerwiec w naszym przedszkolu rozpoczął się wraz z Dniem Dziecka, który obchodzono 
uroczyście dwukrotnie: 1 i 7 czerwca. Podczas tych uroczystości, nasze przedszkole 
odwiedził kataryniarz wraz ze swoją uroczą, kolorową papugą arą i dawno zapomnianym 
instrumentem – katarynką. Dzieci śpiewały piosenki, bawiły się i miały możliwość zagrania 
na tym instrumencie. Gościem naszym był też magik, wykonujący niesamowite sztuczki. 
Niektórym dzieciom także udało się czasem coś wyczarować przy pomocy czarodziejskiej 
różdżki i czarodziejskiego zaklęcia. .Dzieci były zachwycone atrakcjami, dodatkowo w tych 
dniach  miały okazję skosztować popcornu i pysznych lodów i słodkości.  W czerwcu odbyła 
się również całodniowa wycieczka do Stajni Wilga w Cyganówce. Dzieci zapoznały się 
z mieszkańcami stajni, końmi, kucykami, oślicą Maszą, królikami, kozami i kotami. 
Dowiedziały się jak prawidłowo opiekować się zwierzętami – czesały kucyki ale też bardzo 
chętnie karmiły zwierzęta. Jeździły na kucykach i bryczką, brały udział w różnych atrakcjach,
zajęciach  prowadzonych przez panie animatorki, bawiły się na placu zabaw. Mimo wszystko 
największą atrakcją było spożywanie posiłków: pysznego  obiadu i rozmaitości, które 
przygotowali dzieciom ich rodzice. Wszystkie dzieci były zachwycone wycieczką. 
W czerwcu czeka nas również zakończenie roku przedszkolnego, na które serdecznie 
zapraszamy wszystkich rodziców wg poniższego planu:

- 18.06.2021 r. godz. 16.00 – „Tygryski”

- 22.06.2021 r. godz. 16.00 – „Smerfy”

- 25.06.2021 r. godz. 16.00 – „Krasnoludki”

- 25.06.2021 r. godz. 16.30 – „Kubusie Puchatki”

Relacje ze wszystkich wydarze  ń   b  ę  d  ą   publikowane   
na stronie internetowej przedszkola
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KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA

Kolor wakacji

Czy znacie już kolory drogie dzieci? Marcin, mały chłopiec, był przekonany, że zna 
wszystkie kolory. Potrafił określić kolor każdej rzeczy, jaką widział. Był zresztą znany z tego,
że lubił spacerować razem z rodzicami i nazywać kolory rzeczy przez nich wskazanych. 
Marcin był bardzo dumny z tej umiejętności. Mógł w ten sposób bawić się bez końca. Uważał
siebie za eksperta w tej dziedzinie. Podczas pobytu na wakacjach nad morzem szczególnie 
upodobał sobie kolor niebieski. Było to zresztą dosyć oczywiste. Zarówno morska woda, jak 
również rozpogodzone niebo, były właśnie koloru niebieskiego. Wakacje należały do bardzo 
udanych. Rodzice pozwolili chłopcu na różne przyjemności. Po wakacjach Maciek pierwszy 
raz szedł do przedszkola. Rodzice uznali, że należą mu się w związku z tym prawdziwe 
wakacje. Codzienne kąpiele w morzy, zabawy w piasku, gry w piłkę plażową – codziennie 
beztroska zabawa. Aby zachować wspomnienia z tych wspaniałych chwil, Maciek poprosił 
rodziców o pamiątkę znad morza. Był nią mały obrazek. Obrazek przedstawiał morze i niebo. 
Wydawałoby się, że jest to bardzo prosty malunek. Maciek mógł wybrać obrazki 
przedstawiające piękne żaglowce, latarnie morskie czy pływające delfiny. Ku zaskoczeniu 
rodziców, chłopiec był zdecydowany na obraz przedstawiający wysokie fale morskie na tle 
wietrznego nieba. Obraz był przepełniony kolorem niebieskim. Właśnie ten kolor 
zadecydował o tym, że obraz tak bardzo spodobał się chłopcu. Błękit fal morskich przenikał 
się z błękitem nieba. Maciek był zafascynowany tym, jak piękny obraz można było 
namalować przy pomocy jednego koloru. Od tego dnia niebieski stał się ulubionym kolorem 
chłopca.
Wakacje się skończyły. Nadszedł czas przedszkola. Nie był to jednak zły czas. Maciek 
szybko się przekonał, że chodzenie do przedszkola jest całkiem fajne. Na zajęciach bardzo 
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dużo dzieci malowały. Dla Maćka, który uważał siebie za eksperta od kolorów, była to 
świetna zabawa. Bez trudu przychodziło mu kolorowanie obrazków. Jak na eksperta przystało
uwielbiał eksperymentować z farbami. Mieszał różne kolory otrzymując nowe ich 
kompozycje. Swoją ekspercką wiedzą na temat kolorów wykazał się jednak w zupełnie 
innych okolicznościach. Otóż pewnego razu pani przedszkolanka poprosiła dzieci 
o określenie nazw kolorów różnych rzeczy, jakie pokazywała na obrazkach. Dla Marcina była
to przysłowiowa bułka z masłem. Zresztą większość dzieci dobrze radziła sobie z tym 
zadaniem. Wszyscy wiedzieli, że słońce jest żółte, trawa jest zielona, a biedronka jest 
czerwona i ma czarne kropki. Trochę trudniej poszło dzieciom nazywanie kolorów 
widniejących na obrazku przedstawiającym pawie pióro. Było ono bardzo ładne. Miało wiele 
rzadkich kolorów, które nie wszystkie dzieci znały takie jak pomarańczowy, fioletowy, 
turkusowy. Było to trudne zadanie. Maciek jednak, jak na eksperta przystało, poradził sobie 
z tym zadaniem. Następne zadanie zaskoczyło jednak wszystkie dzieci. Pani poprosiła, aby 
dzieci powiedziały jakiego koloru były ich wakacje? Dzieci zaczęły spoglądać po sobie i ze 
zdziwienia rozkładać ręce. Któreś z dzieci wreszcie odważyło się zabrać głos twierdząc, że 
wakacje nie mają żadnego koloru. Chwilę potem odezwał się Maciek, ekspert od kolorów. 
Bardzo spokojnym głosem powiedział, że jego wakacje były koloru niebieskiego. Pani bardzo
ucieszyła się z odpowiedzi Maćka. Poprosiła jednak by uzasadnił, dlaczego wybrał właśnie 
kolor niebieski. Maciek bez trudu wyjaśnił, że był w wakacje nad morzem, gdzie dominował 
kolor niebieski. Pani była zachwycona tą odpowiedzią. Następnie poprosiła pozostałe dzieci, 
by zamknęły oczy i wróciły wspomnieniami do swoich wakacji i sprawdziły, jaki kolor 
dominował w ich wspomnieniach. Po chwili posypały się odpowiedzi. Dzieci wymieniały 
kolor żółty, zielony, ale najczęściej wymieniały właśnie kolor niebieski. Nie był to jednak 
koniec zabawy. Pani poprosiła bowiem, aby każde dziecko wzięło kredkę w kolorze 
„wakacji” i przy pomocy tylko niej narysowało obrazek przedstawiający wspomnienie 
z wakacji. Było to trudne zadanie. Dzieci długo się zastanawiały na tym, co maja narysować. 
Tylko Maciek chwycił jedna jaśniejsza, drugą ciemniejsza i zaczął malować.
Jak myślicie drogie dzieci, co namalował Maciek? A wasze wakacje jakiego były koloru? 
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Może spróbujecie namalować wspomnienia z wakacji „wakacyjną” kredką.

PRACE PLASTYCZNE DLA CAŁEJ RODZINY

Wakacje przed nami,  pogoda jest cudowna i coraz częściej myślimy o tym gdzie 
spędzimy tegoroczne wakacje . 

Mamy dla was propozycje na zrobienie prac plastycznych w tematyce letniej -lato, 
morze, plaża, góry, pola, łąki, jeziora. Wszędzie tam, gdzie chcielibyście pojechać w te 
wakacje .

Potrzebne będą  :   blok techniczny,  farby plakatowe Tetis, szeroki pędzel, klej w sztyfcie super 

mocny Tetis, marker ze stożkową końcówką 

Malowanie farbami to ukochane zajęcie dzieci, więc zapełnienie kilku kartek kolorami nie 

będzie  stanowiło większego problemu. Każdy kolor jest stopniowany za pomocą białe farby. 

Po pomalowaniu zostawiamy kartki do wyschnięcia ,farby plakatowe Tetis, które są w stu 

procenta zmywalne i odporne na światło więc mamy gwarancje, że obrazki nie wyblakną.
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Wszystkie kartki po wyschnięciu zostały rozerwane w poziomie. Z szarych kartek powstały 
góry z zielonych hale i łąki. Fale morza dzięki zwinnym rączkom  wyjdą fantastycznie,          
a spienione bałwanki dodają uroku.
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Do przyklejania pasków na kartce papieru należy użyć dobrego kleju najlepiej w sztyfcie lub 
w płynie co ułatwia precyzyjną aplikację. Piasek nad morzem musi być więc żółta kartka 
również została rozdarta drugą jej część wykorzystać można do trzeciego projektu, który 
przedstawia polską wieś.

          

Detale mają ogromne znaczenie dzięki nim praca jest jedyna w swoim rodzaju.                
Dzieci  na każde z trzech prac umieszczają kilka swoich własnych spostrzeżeń .                     
W cudownych polskich górach można spotkać bace i stado owiec. Podczas plażowania 
wybudować ogromny zamek  z piasku a spacerując wśród łanów zbóż dotrzeć do małego 
zagajnika z brzozami, gdzie znajdziemy jedynego w tym roku koźlarza czerwonego .            
Do namalowania  kopyt owiec i innych małych szczegółów warto użyć markera z tuszem. 
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Podczas wykonywania takich prac plastycznych dzieci ćwiczą zdolności manualne, 
wyobraźnie i kreatywność.
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Zabawy logopedyczne

Masaż relaksacyjny: MASAŻYK MALUJEMY LATO

                        Dzieci palcami i dłońmi obrazują go na plecach rodzica:

Świeci słońce, wykonują rozwartymi dłońmi ruchy koliste na
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środku pleców, pada deszcz: dotykają opuszkami palców różnych miejsc na

plecach, kapu, kap, kapu, kap. zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzają

w różnych miejscach.

A my z latem wyruszamy energicznie przesuwają rozwarte dłonie z lewej

strony do prawej zwiedzić świat, zwiedzić świat. poklepują rozwartymi dłońmi plecy

w różnych miejscach.

Policzymy drzewa w lesie dotykają pleców kolejno wszystkimi palcami

lewej dłoni i prawej dłoni równocześnie, i kwiaty na łące, rysują kontury kwiatów,

powitamy tańcem księżyc masują plecy rozwartymi dłońmi,

i kochane słońce. wykonują szybki, okrężny masaż całą dłonią.

Pobiegniemy wąską dróżką, stukają, na przemian, opuszkami palców,

górskimi szlakami, rysują dwie linie równoległe (ścieżkę) palcami

wskazującymi, do kąpieli w słonym morzu całą dłonią rysują fale,

wszystkich zapraszamy, delikatnie szczypią.

LETNIE ZAGADKI 

Dzieci rozwiązują zagadki i łączą z obrazkiem

W kubeczku czy na patyku                   Może być niebieskie, szare
lub zielone

wszyscy je lubimy.                              Bywa spokojne lub bardzo
wzburzone.

Miło latem na języku                           Kiedy jego brzegiem ludzie
spacerują

         poczuć czasem trochę zimy.                jego małe fale stopy 
ich całują.

Kolorowa kula                                     Latem jest ich dużo,

                   trzeba ją nadmuchać,                            a gdy zaczną 
latać,

                   by przez całe lato                                siadają na rękach
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                   turlać ją i rzucać.                                 i trzeba się 
drapać.

Plastikowe rączki                                  Nad rzeką lub morzem

na dość długim sznurku,                         przez letnie miesiące,

                  można na niej skakać                             chroni naszą 
głowę

     latem na podwórku.                                przed gorącym
słońcem.

Mały domek z materiału,                             W metalowym kociołku

                    w nim poduszki oraz koce,                          węgielki się żarzą,

  można smacznie w nim przesypiać             na nich w letnie wieczory

                    ciepłe, letnie noce.                                         ludzie mięso smażą.
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ŻYCZYMY SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI.

DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM.
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