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GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW- KWARTALNIK 

Nr 4 /2021/2022 

Pod redakcją 

Katarzyny Gardynik, Agnieszki Kidzińskiej i Aleksandry Kilczewskiej 

 

Oddajemy w Państwa ręce letnie wydanie przedszkolnej gazetki. 

 Mamy nadzieję, że spędzicie przy niej miłe chwile wraz ze swoimi dziećmi. 
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JAKIE WYDARZENIA BYŁY I JAKIE CZEKAJĄ  

NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

BYŁO… 

1. Międzynarodowy Dzień Teatru- 28.03.2022 r. 

2. ,,Szukamy wielkanocnego zajączka”- kiermasz ozdób świątecznych-  

04.04- 11.04.2022 r. 

3. Dzień Czekolady - 12.04.2022 r. 

4. „Jestem przedszkolakiem odpowiedzialnym za środowisko” - Dzień Ziemi  

– tworzymy ekologiczną książkę- 22.04.2022 r. 

5. Święto Flagi – rodzinny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza flaga Polski” 

- 29.04.2022 r. 
6. Dzień Strażaka - 04.05.2022 r. 

7. Dzień Kosmosu - 21.05.2022 r. 

8. Święto Miłości – „Kocham moją Mamę i mojego Tatę – pomagam im, gdy trzeba” 

- 26.05.2022 r. 

9. Festyn rodzinny pod hasłem „Szlachetne zdrowie” - Dzień Dziecka - dzień muzyki 

- 31.05.2022 r. 

10. Wycieczka ,,Smerfów” i ,,Tygrysków” do Osady Bieganów - 08.06.2022 r. 

11. Dzień Wiatru – eksperymenty doświadczenia budowa wiatromierza itp.- 15.06.2022 r. 

BĘDZIE… 

1. „Moje wartości”- wystawa prac dzieci związanych z kształtowaniem postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Powitanie lata- 

konkursy, zagadki - 21.06.2022 r. 

2. Wycieczka ,,Krasnoludków” i „Kubusiów Puchatków” do Sadów Klemensa 

- 22.06.2022 r. 

3. „Już rozstania nadszedł czas”- uroczyste pożegnanie najstarszej grupy 

- 24 i 28.06.2022 r. 

 

Relacje ze wszystkich wydarzeń będą publikowane na stronie przedszkola. 
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Wiersz  Jana Brzechwy „ Powitanie lata” 

 

I cóż powiecie na to, 

Że już się zbliża lato? 

 

Kret skrzywił się ponuro: 

– Przyjedzie pewnie furą. 

Jeż się najeżył srodze: 

– Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: – Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym. 

Przyleci samolotem. 

– Skąd znowu – rzekła sroka – 

Nie spuszczam z niego oka 

I w zeszłym roku, w maju, 

Widziałam je w tramwaju. 

– Nieprawda! Lato zwykle 

Przyjeżdża motocyklem! 

– A ja wam to dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

– Nieprawda, bo w karecie! 

– W karecie? Cóż pan plecie? 

– Oświadczyć mogę krótko, 

Przypłynie własną łódką. 

A lato przyszło pieszo – 

Już łąki nim się cieszą 

I stoją całe w kwiatach 

Na powitanie lata. 
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Praca plastyczna 

 

 

Materiały: 

 

blok techniczny kolorowy A3, papier w groszki, papier welurowy, juta w rolce, kolorowe 

elastyczne linki, guziki samoprzylepne, kolorowe pompony, wzorki z filcu, klej winiliczny 

z aplikatorem 

 

Sposób wykonania: 

  

Na tło najlepiej wybrać niebieską kartkę z bloku technicznego  

A3. Plażowy piasek świetnie imituje pasek juty szerokości ok. 12 – 14 cm, który przyklejamy 

klejem winilicznym, lekko zaginając górną część materiału. Następnie przygotowujemy 

plażowe atrybuty np. parasol, koło ratunkowe, wiaderko i łopatkę, czy klapki. Do wykonania 

parasola wykorzystujemy papier w groszki oraz elastyczną kolorową linkę. Koło ratunkowe 

wycinamy z papieru welurowego i ozdabiamy kolorowymi guzikami samoprzylepnymi. 

Klapki, wiaderko i łopatkę możemy wykonać zarówno z papieru w groszki, jak i papieru 

welurowego. Nie zapominamy o słoneczku. Rysujemy dwa okręgi na żółtym papierze 

welurowym, a następnie wycinamy ząbki od linii mniejszego okręgu do brzegu. Wszystkie 

elementy przyklejamy klejem winilicznym. Teraz brakuje nam jeszcze morskich fal, które 

możemy wykonać z błękitnych i granatowych pomponików. Doklejamy jeszcze ptaszka 

i delfinka lub rybę z filcowych wzorków i obrazek „Witaj lato” gotowy. 
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Letnia kuchnia 

Przepis na lody domowe 

Jak zrobić domowe lody śmietankowe? Przepis na nie jest bardzo prosty.  

Do tego celu potrzebne będą następujące składniki: 

  

 400 ml śmietanki 36%, 

 200 ml mleka, 

 60 g cukru. 

  

Jak się robi lody domowe? 200 ml śmietanki wlewamy do garnka, wsypujemy cukier  

i podgrzewamy aż do rozpuszczenia. Zdejmujemy z ognia, dodajemy drugą część śmietanki 

oraz mleko i dokładnie mieszamy przy pomocy miksera lub trzepaczki. Przekładamy masę  

na lody do pojemnika i wkładamy do zamrażalnika na 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy  

ją, miksujemy do uzyskania puszystej konsystencji i mrozimy przez około 4 godziny. 
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Kącik psychologiczny 
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Kącik logopedyczny 
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