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WAKACYJNE RADY DLA DZIECI   

  Już się zbliża lato, czas radości, słońca, 

wielu przygód i zabaw bez końca! 

 Jednak w czasie zabawy musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

Prosimy rodziców aby porozmawiali o tym z dzieckiem 

 

        
1.  Właściwie przygotowane dzieci do opalania,  
 gdy słoneczko świeci, 
noszą czapki, chustki, chronią swoje głowy. 
Kremy z filtrem stosują, 
 swoje ciało nim smarują. 
           
 
2. W czasie letniego  
wypoczywania 
pamiętajcie o zasadach 
bezpiecznego zachowania!!! 
Bo nad wodą jakieś nieszczęście 
przydarzyć się może.  
 
 
3. W miejscach strzeżonych się kąpiemy,  
ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli. 
Nigdy nie skacz na główkę do wody, 
 bo są ku temu ważne powody! 
 Możesz stracić zdrowie, życie, 
 nawet jeśli pływasz znakomicie! 

 4. W czasie wędrówki po lesie  
wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie. 
 
 
 
 5. Zakładaj gumowce albo trapery  
bo sandałki nie nadają się na leśne spacery. 

W lesie, kiedy spotkasz zwierzę, 
nie zbliżaj się do niego - z daleka oglądaj! 
 Musisz uważać jeszcze na różne owady i 
kleszcze!!                 
Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk w lesie!!!!! 
 
 
 
      6. Nie drażnij zwierząt na podwórku czy łące, 
     bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć może 
      i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie! 
 
     7. Nie drażnij pszczół ani innych owadów,  
     nie będzie ci trzeba robić okładów. 
 
 
 8. Maszyny rolnicze nie są do zabawy, 
     więc się nimi nie baw! I już nie ma sprawy. 
 
 
 
 
  9. Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić.  
   Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu. 
   Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu.             
                                                                                
    Nie przyjmuj od obcych prezentów.                   
    I pod żadnym pozorem nie chodź z nimi tam,    
    gdzie cię zapraszają! 
     Nie ufaj nikomu.!! 

  

 

              Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń 

               112 numer alarmowy do  wszystkich służb ratunkowych 

 

                  policja 997 

                  straż pożarna 998           

                  pogotowie ratunkowe 999 
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
 

      

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

 

No i prawie pierwszy rok 
zabawy i nauki przed nami. 
Czerwiec to ostatni już miesiąc 
naszej pracy przed wakacjami. 
W czerwcu będziemy 
realizować następujące tematy: 

 ŚWIETO  DZIECI 

 MUZYKA WOKÓŁ NAS 

 LATO, LATO , CO TY NA TO? 

 CZYM PODRÓŻUJEMY?  

 Wzbogacimy wiadomości  na temat życia 
ludzi w różnych miejscach na świecie. Poznamy 
różne rodzaje muzyki, charakterystyczne dla 
różnych krajów. Będziemy uczyć się tolerancji, 
szacunku dla wszystkich ludzi. Temat ten będzie 
dobrą okazja do przypomnienia zasad Kodeksu 
Przedszkolaka a w tym utrwalenie umiejętności 
uważnego słuchania innych, zapraszanie do 
zabawy dzieci nieśmiałych, kształtowanie 
postawy odpowiedzialności za swoje 
postępowanie, kształtowanie umiejętności 
współdziałania w grupie. 
 Nieuchronnie zbliżają się wakacje. Czas 
letnich wyjazdów w piękne miejsca. Powędrujemy 
trochę „palcem po mapie”, przypomnimy sobie 
gdzie znaleźć góry a gdzie morze. 
Porozmawiamy jak bezpiecznie spędzić wakacje, 
czego powinniśmy unikać, jak bezpiecznie 
poruszać  się po drogach, w jakich miejscach 
można się kąpać.  
  Ostatni tydzień w przedszkolu spędzimy na 
wspólnych zabawach. Będziemy malować, 
tańczyć bawić się zabawkami przyniesionymi z 
domu. Będziemy miło spędzać czas na powietrzu.  
 

„Żmija” –zabawa z pokazywaniem do tekstu 
Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak, 

ćwiczenia ortofoniczne. 

 
Pełza żmija polną dróżką - dziecko ręką przed 
sobą wykonuje  faliste ruchy  nadgarstkiem 

sss, sss -      dziecko syczy,  macha 
językiem jak żmija, znowu   syczy, 

nie porusza żadną nóżką - dziecko porusza 

jedną, potem drugą nogą, 
sss, sss  - dziecko syczy, macha językiem 
jak żmija, znowu syczy, 

bo nóg nie ma żmija wcale, - dziecko przecząco 
kręci głową i wystawia dłonie  przed siebie, 
sss, sss - dziecko syczy, macha językiem jak 
żmija, znowu syczy, 
choć się rusza doskonale  - dziecko ręką przed 
sobą wykonuje faliste ruchy nadgarstkiem, 
sss, sss  - dziecko syczy, macha językiem jak 
żmija, znowu syczy. 

Nauczycielki oddziału: 
Anna Stanisławiuk 

Małgorzata Andrejewicz 

 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
 

. Piękna pogodna sprawiła, iż Smerfy poczuły już 
zbliżające się do nas lato. W czerwcu będziemy 
rozmawiać na początku o Dniu dziecka, w 
kolejnym tygodniu dzieci wyobrażą sobie, że są 
malarzami, następnie o lecie i nadchodzących 
wakacjach. Oczywiście w ostatnim tygodniu nie 
zapomnimy przypomnieć sobie oraz utrwalić 
czym są bezpieczne wakacje i nie tylko.  
I tydzień: Dzień Dziecka 
W pierwszym tygodniu miesiąca Smerfy będą 
obchodziły Dzień dziecka. Dzięki temu będziemy 
mieli okazję porozmawiać nie tylko o dzieciach 
mieszkających w naszym kraju, ale także 
dzieciach całego świata. Smerfy ponadto 
poszerzą  swoją wiedzę o prawach dzieci. 
Porozmawiamy także o obowiązkach, które 
należą do wszystkich. W ten sposób pobudzimy 
wrażliwość na potrzeby innych dzieci.  
II tydzień: Jestem malarzem 
Grupa Smerfów uwielbia zajęcia plastyczne. W 
tym tygodniu dzieci, będą miały okazję wczuć się 
w rolę malarzy. W poszczególne dni 
przypomnimy oraz usystematyzujemy wiedzę o 
kolorach. Każdy dzień tygodnia to inny kolor: 
żółty, czerwony, niebieski i siedem kolorów tęczy. 
Ten tydzień pozwoli Smerfom na prawdziwą 
ekspresję artystyczną, poznamy różne techniki i 
metody pracy prawdziwych malarzy.   
III tydzień: Lato 
Trzeci tydzień miesiąca rozpoczniemy 
poszukiwaniem lata. Dzieci poznają zabawy 
indywidualne jak i grupowe, w które mogą bawić 
się właśnie latem. Porozmawiamy o lecie w lesie, 
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owocach lata i odpowiemy na pytania czy i 
dlaczego kochamy lato? W tym tygodniu 
będziemy starali się zachęcić dzieci do zabaw i 
częstszego przebywania na świeżym powietrzu.  
IV tydzień: Nadchodzą wakacje 
W ostatnim tygodniu czerwca Smerfy poczują już 
prawdziwe wakacje. Miesiąc rozpoczniemy 
tematami związanymi typowo z wakacjami, 
podróżami wakacyjnymi, biwakami, wakacjach w 
lecie i nie zabraknie tematów związanych z 
bezpieczną zabawą. Smerfy dowiedzą się jak 
zadbać o swoje bezpieczeństwo nad wodą, w 
lesie i nie tylko.  

Nauczycielki oddziału: 
Barbara Ziuzia 

Izabela Roszkowska 

 
„Wakacje” B. Forma 
 
Na wakacje przedszkolacy 
dzisiaj wyjeżdżają. 
Już za chwilę do pociągu 
wesoło wsiadają. 
 
Tuf, tuf, tuf, tuf jedzie pociąg 
wiezie nas daleko. 
Odpoczniemy gdzieś nad morzem 
w lesie i nad rzeką. 
 
Pożegnali dziś przedszkole 
kolegów i panią. 
Przez wakacje pewnie często 
będą tęsknić za nią. 
 
Piosenka „Po łące biega lato” 
 
Po łące biega lato 
Uwija się jak bąk. 
"Dzień dobry" mówi kwiatom 
i pieści każdy pąk. 
 
Refren: 
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! 
 
Refren: 
Kto chce się z latem spotkać, 
Niech idzie z nami tam. 
Rumianek i stokrotka 
Pokażą drogę nam. 
 
 

ODDZIAŁ III BULINKI 

„ W ostatnim miesiącu przed 
wakacjami- czerwcu w naszej 
grupie będą omawiane 
następujące tematy:  
 
I tydzień:  Święto dzieci  
II tydzień: Na sportowo  

 III tydzień: Lato wokół nas  
IV  tydzień: Wakacyjne podróże  
 
W pierwszym tygodniu   będziemy uroczyście 
obchodzić  święto dzieci   organizując 
codziennie inna aktywność: plastyczną, 
muzyczną ,ruchowa, badawczą. Będziemy 
rozmawiać o prawach i obowiązkach dzieci. . 
Przedszkolaki poznają dzieci różnych ras 
oraz warunków w jakich żyją. Zwrócimy 
uwagę na szanowanie odmienności innych 
dzieci. Podkreślimy rolę przyjaźni, sympatii w 
codziennym życiu.  
W drugim tygodniu będziemy wzbogacać 
wiadomości na temat wybranych dyscyplin 
sportowych. Zachęcimy do aktywności 
ruchowej i uprawiania sportu sprzyjającego 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu.  
Zapoznamy dzieci  z tradycja letnich igrzysk 
sportowych. Podczas zajęć sportowych 
zwrócimy uwagę dzieci na   zasadę zdrowej 
rywalizacji ( fair play) obowiązującą w 
sporcie. Będziemy  kształtować odporność 
emocjonalną , zachęcanie do godnego 
zachowania w sytuacjach  zwycięstwa i 
porażki.  
W trzecimi  tygodniu będziemy   poznawać 
charakterystyczne cechy lata. Zwrócimy 
uwagę na konieczność doboru części 
garderoby i różnych przedmiotów do miejsca 
letniego pobytu,  wypoczynku. Zachęcimy 
dzieci do korzystania z letniej pogody i jak 
najdłuższego pobytu na podwórku rozwijając 
sprawność ruchowa.  Zachęcimy do 
radosnego eksperymentowania i pobudzania 
wrażliwości zmysłów. 
W czwartym tygodniu będziemy rozmawiać o 
podróżach wakacyjnych. Dzieci poznają 
ciekawe kierunki podróży. Dzieci będą  
wyrażać w pracy plastycznej własne 
spostrzeżenia  i wyobrażenia związane z 
latem i wakacjami. 



6 NASZA GAZETKA 10 (181)  CZERWIEC  2019R. 

 

Dzieci poznają i utrwalą zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące w różnych 
miejscach wakacyjnego wypoczynku. 
W czerwcu  planowane są następujące  
wyjazdy: 
03.06.2019r.- wyjazd do Opery i Filharmonii 
Podlaskiej ( inauguracja 8 Białostockiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom) 
13.06.2019r.- wyjazd do Teatru lalek  
 
Dzieciom i rodzicom życzymy udanych 
wakacji i miłego wypoczynku! 
 

Nauczycielki oddziału : 
Barbara Duda  

Marzena Makowiecka  
Iwona Dąbrowska 

 
Piosenka do nauki: 
„Lato w kawiarence” 
 
I Za rogiem czeka lato w malutkiej 
kawiarence 
Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce 
I zaprasza na wakacje teraz już. 
Ref: Lato, ach lato zaczaruj wszystkich nas 
Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las. 
Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli 
Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.  
Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w 
góry 
Popluskaj się w jeziorze , popatrz w góry.  
 
 
II. Już woła do nas lato, kapelusz ma na 
głowie 
I niesie dla nas lody w polewie malinowej. 
Przyjeżdżajcie na wakacje teraz już. 
 
Ref: Lato, ach… 
 
III. I letnia dyskoteka wesoła też zaprasza  
Z uśmiechem lato czeka wakacje wita nasze. 
Bo wakacje to atrakcje teraz, już! 
 
Ref: lato, ach… 

 
Wiersz do nauki 
„Letnie wakacje” 
 
Kiedy są wakacje 
 i  nie pada deszcz, 
Możesz gdzieś wyjechać  
Jeśli tylko chcesz. 
 

Kiedy są wakacje 
Morze, góry, las 
Gdzie tylko się znajdziesz  
Miło spędzisz czas.  
 
Latem 
Złociste promienie 
Słońca 
Padają na ziemię. 
 
Popatrz-  
 Rozwiały się chmury 
Baw się  
 I nie bądź ponury. 
 
Morze-  
Muszelki i piasek 
Góry- 
Lub łąka za pasem 
Warmia- 
 Czekają jeziora 
Lato-  
Już wyjechać pora. 
 
 

ODDZIAŁ IV MUMINKI 

   
W czerwcu planujemy 
następującą tematykę:  
 
Tydzień  Dziecka - w tym 
tygodniu czeka nas wiele 
atrakcji: plener malarski, 

festyn rodzinny, piknik i wiele jeszcze 
niespodzianek, m.in. warsztaty badawcze i 
bębniarskie 
 
Wesołe zabawy- poznamy zabawy dzieci z 
różnych krajów oraz pobawimy się w dawne, 
może zapomniane już zabawy 
 
Wakacyjne podróże -  w tym tygodniu Muminki 
podzielą się marzeniami, jak chciałyby spędzać 
wakacje  oraz porozmawiamy, jak na wakacjach 
bawić się bezpiecznie 
 
Do zobaczenia  - w ostatnim tygodniu czerwca 
przypomnimy nasze ulubione zabawy, piosenki, 
zajęcia, zdarzenia  z naszego ,,przedszkolnego 
podwórka” 
 
Gratulujemy dzieciom, które przez cały rok brały 
udział w konkursie ,,Mądra główka” na łamach 
,,Naszej Gazetki”.  
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Dziękujemy też wszystkim, którzy włączyli się w 
całoroczną zbiórkę makulatury, butelek PET  i 
baterii. 
 
Podziękowania również kierujemy do rodziców, 
którzy zaangażowali się w nasz grupowy projekt 
,,Czytanie na dywanie” 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

 

 KROPLE   - wiersz 
 

     Chodzę sobie po ogrodzie 
Krople deszczu mam na brodzie. 
Skaczę sobie po chodniku 
Z kroplą deszczu na kucyku. 
Tu i tam się kropla mieni, 
Schowam krople do kieszeni. 
O! Już pełną kieszeń mam! 
Resztę deszczu oddam wam! 
 
 
 MOJA PIŁKA - piosenka 
 

Gdy do swego pokoiku 
wchodzę sie pobawić 
To od razu na dywanie 
widzę, czeka na mnie ktoś 
 Moja piłka, mała piłka 
 Kolorowa skacze tu i tam 
 Moja piłka, mała piłka 
 Dziś zaśpiewam o niej wam 
A gdy wieczór już nadchodzi 
do łóżeczka idę  
już zamykam senne oczka 
i co wtedy mi się śni? 
 Moja piłka, mała piłka... 
 
 

ODDZIAŁ V KACPERKI 

„ TEMATYKA TYGODNIOWA 

 

 „Dzieci świata” –  
Czas na odrobinę 
przyjemności… Właściwie 

będzie to nawet dość duża dawka miłych (mamy 
nadzieję), zaskakujących (na to liczymy) i 
radosnych wrażeń. Już poniedziałkowy ranek 
przyniesie nam pierwszą niespodziankę, a 
później… powinno być coraz ciekawiej, bo to 
przecież DZIEŃ DZIECKA! Ten krótki (ze 
względu na święto) tydzień w całości poświęcimy 
na zabawę i inne przyjemności. W końcu cały rok 
ciężkiej pracy powinien zostać nagrodzony… 

 

 „Marzenia do spełnienia” –  Niemal w 
każdym z nas drzemią jakieś talenty… Czasami 
bardzo trudno je odkryć, a tym samym łatwo 
zaprzepaścić. Zadania na ten tydzień mają nam 
pomóc w odkryciu swoich silnych stron, 
przekonać, że sukces może osiągnąć każdy, pod 
warunkiem, że… Każdy sam będzie musiał 
znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ułatwić to 
zadanie powinny nam ćwiczenia pomagające 
przełamywać nieśmiałość, zachęcające do 
podejmowania wyzwań… 
 

 „Bezpieczne wakacje” –  Przypomnimy 
sobie, jak należy się zachowywać, by uniknąć 
wakacyjnych niebezpieczeństw. Porozmawiamy o 
bezpiecznych zabawach w okolicy własnego 
domu, omówimy zasady kąpieli w odkrytych 
akwenach, wspólnie zastanowimy się, w jaki 
sposób  nakazy i zakazy chronią nasze zdrowie i 
życie. 
 
 „Na wakacje!” –  Nadszedł wreszcie 
wyczekiwany przez wszystkich czas – czas 
pożegnania naszej grupy z przedszkolem. Chwila 
wesoła, bo przecież idziemy już do szkoły, ale też 
troszeczkę smutna dla wszystkich – wspólna 
codzienność przez cztery lata bardzo nas do 
siebie zbliżyła…  
 

Dziękujemy wszystkim – dzieciom i rodzicom 

– za wspólnie spędzony czas: za radość, 

wzruszenia, pomoc i współpracę. Dziękujemy 

ze wszystkie dni, w których tak wiele się 

działo.  

Będziemy trzymać za Was kciuki! 

 
nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 

Maria Borowik 

 
PIOSENKA  DO  NAUKI: „Gdy szedł wrzesień” 
 

1.Gdy szedł wrzesień przez zielony las 
W deszczu, z parasolem, 
Wszystkie dzieci wtedy pierwszy raz 
Witały przedszkole. 

REF: Podajemy ręce do zabawy w kole 
Przy naszej piosence witamy przedszkole 
Oraz naszą panią, lalki, piłki, misie 
Witamy już dzisiaj witamy! 

2. Przyszła zima, zagrał mroźny wiatr, 
gwiżdże już na polach. 
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Sypnął śniegiem, pozostawił ślad 
w drodze do przedszkola. 

REF: Podajemy ręce do zabawy w kole 
Przy naszej piosence wesoło w przedszkolu 
Jest i nasza pani, lalki, piłki, misie 
Zabawa tu dzisiaj, zabawa. 

3. Już jaskółka, biało – czarny ptak, 
gniazdo ma w stodole. 
Wkoło zieleń, to już lata znak. 
Czas żegnać przedszkole. 

REF: Podajemy ręce do 
zabawy w kole 
Przy naszej piosence 
żegnamy przedszkole 
Oraz naszą panią, lalki, 
piłki, misie 
Żegnamy już dzisiaj, 
żegnamy.  

 
 
 
 
 

ODDZIAL VI GUMISIE 

Tematy  zajęć i zabaw realizowane przez 
Gumisie w czerwcu to : 

My, dzieci świata-  cały 
tydzień poświęcony 
świętowaniu Dnia Dziecka. 
03.06  malujemy w plenerze 
i bawimy się na Festynie 
rodzinnym. W następnych 
dniach robimy 
doświadczenia, bierzemy 

udział w Olimpijce Przedszkolaka, tańczymy i 
śpiewamy. W piątek odpoczywamy na pikniku. 
Pożegnania czas- zbieramy dobre rady na 
bezpieczne spędzenie nadchodzących wakacji. 
12.06 we środę zapraszamy Rodziców na 
uroczyste zakończenie przedszkola- godzina 
16.00 
Wakacyjne podróże-poznajemy miejsca letniego 
wypoczynku , sposoby spędzania wolnego czasu 
latem. 
Sport to zdrowie-zdobywamy wiadomości na 
temat wybranych dyscyplin sportowych. 
Poznajemy tradycje organizowania letnich igrzysk 
sportowych. 
 
Piosenka do nauki 
Moje marzenia 
 
Wieczorem otwieram okno 
do świata pełnego marzeń 

historii niesamowitych 
niezwykłych, cudownych zdarzeń 
 
Marzenia jak obłoki płyną w świat 
Dobre myśli wznoszą je do gwiazd 
A gwiazdka, która świeci na niebie hen 
może spełnić je. 
 
Spotykam tu dobrą wróżkę 
Zna ona moje pragnienia 
i daje moce ogromne 
i siłę do ich spełnienia 
 
Wiersz do nauki 
Wakacyjne rady/ W. Badalska 
 
Głowa nie jest od parady 
służyć musi dalej. 
Dbaj więc o nią i osłaniaj, 
kiedy słońce pali. 
 
 
Płynie w rzece woda 
chłodna, bystra, czysta, 
tylko przy dorosłych 
z kąpieli korzystaj. 
 
Jagody nieznane, 
gdy zobaczysz w borze: 
Nie zrywaj! Nie zjadaj! – 
bo zatruć się możesz. 
 
Urządzamy grzybobranie, 
jaka rada stąd wynika: 
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 
nie wkładaj go do koszyka. 
 
Biegać boso jest przyjemnie, 
ale ważna rada: 
- idąc na wycieczkę pieszą 
dobre buty wkładaj! 
 
Gdy w polu, w lesie, czy za domem 
wykopiesz  przedmiot zardzewiały 
- nie dotykaj go! 
Daj znać dorosłym! 
Śmierć niosą groźne przedmioty! 

 
 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska  
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JĘZYK ANGIELSKI – lektor  EWA BATNIKIEWICZ

 

W CZERWCU 
 

 Poznają nową piosenkę: 

We’re going on a holiday holiday, holiday 
We’re going on a holiday. Yes, we are! What 
comes next? We’re helping put the tent up, 
tent up, tent up. We’re helping put the tent up. 
Yes, we are! What comes next? We’re 
swimming in the ocean, ocean, ocean. We’re 
swimming in the ocean. Yes, we are! What 
comes next? We’re eating yummy sausages, 
sausages, sausages. We’re eating yummy 
sausages. Yes, we are! What comes next? 
We’re snoozing in our sleeping bags, 
sleeping bags, sleeping bag. We’re snoozing 
in our sleeping bags. Yes, we are! What 
comes next? Zzzzzzzzzzzz...  

 
 
 

 Poznają słownictwo opisujące 

lato/wakacje: 

summer – lato 
holidays – wakacje 
sea - morze 
mountains – góry 
lake – jezioro 
tent  – namiot 
climb – wspinać się 
seashells – muszelki 
rocks – kamienie 
 

Grupy I, II: 

 Utrwalają słownictwo związane z 

latem/wakacjami: 

 summer – lato 

 holidays – wakacje 

 sea - morze 

 mountains – góry 

 lake – jezioro 

 tent  – namiot 

 climb – wspinać się 

 seashells – muszelki 

 

 

 

 

 

 

 

Poznają nową piosenkę: 

 Kids: Are we there yet? Parents: Not yet. 
Kids: Are we there yet? Parents: Not yet. 
Kids: Are we there yet? Parents: Not yet. 
Kids: Are we there yet? Parents: Not yet. 
Parents: Let’s play a game Look at where 
we are Won’t you look with me And tell me 
what you see Driving in the car Parents: 
What do you see? Parents: What do you 
see? Parents: What do you see? Parents: 
What do you see? Everybody: It’s so much 
fun To drive so far Let’s look outside And 
enjoy the pretty ride Driving in the car. 

KALENDARZ – WYDARZENIA CZERWIEC 2019r 
 
03.06.2019r. – godz. 15.30 – FESTYN RODZINYY „Mama, Tata i JA” 
05.06.2019r. – rano Olimpijka przedszkolaka 
06.06.2019r. godz. 16.00 V Przedszkolny Rajd Rowerowy pod patronatem BIAŁOSTOCKIEJ AKADEMII 
RODZINY i WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO.  
07.06.2019r. – wielki piknik – przynosimy kocyk, słodką przekąskę, sprzęt sportowy 
11.06.2019r. – reprezentacja chórku przedszkolnego będzie reprezentowała przedszkole w konkursie  
                          Akademii Chóralnej 
12.06.2019r. godz. 16.00 – Pożegnanie przedszkola dzieci z oddz. VI GUMISIE 
13.06.2019r. – godz. 16.00 – Pożegnanie przedszkola dzieci z oddz. V KACPERKI 
wszystkie powyższe wydarzenia będą wspierane finansowo przez fundusze Rady Rodziców 
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Działania w ramach projektu „Przedszkolaki odkrywają świat” 
 
04.06.2019r. – pokazy chemiczne w wykonaniu Akademii Nauki 
18.06.2019r.- wyjazd całodzienny do Parku Mórz Lądów i Oceanów w Dorożkach 
 rodzice pokrywają koszt dojazdu w wysokości 11,00 . 
pozostałe koszty zostały zaplanowane w budżecie projektu 

 
 
 

OGŁOSZENIA 
 

 Opłaty za przedszkole należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca 
informację o wysokości opłat mogą Państwo pobrać poprzez : 
PANEL RODZICA: https:/panel126.stoperek.pl  
posługując się adresem mail oraz otrzymanym numerem PIN 
 

 Wpłaty na organizację imprez, uroczystości , teatrzyki, upominki i nagrody itp.. oraz wsparcie 
potrzeb przedszkola 2018/2019 – w wysokoci180,00 zł za rok szkolny.  

drugie/trzecie dziecko z rodziny w przedszkolu – 140,00 zł. 
 
PROSIMY O UREGULOWANIE NALEŻNOSCI PRZEZ OSOBY KTÓRE JESZCZE TEGO NIE ZROBIŁY 
 

Powyższą należności wpłacamy na konto bankowe Rady Rodziców  

 20 2490 0005 0000 4530 2797 4134 
 

W FOTOREPORTERSKIM SKRÓCIE  

 
PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJA ŚWIAT – wyjścia  edukacyjne 

  

 
 

Muzeum przyrodnicze im. J.Myrchy 
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OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA „ 
 

                                                  

Wyjazd do Europejskiej Wsi 
Bocianiej w Pentowie 

Lekcja muzealna w Muzeum Wojcka w 
Białymstoku 
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   MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA  FINAŁ  
 

W bieżącym numerze gazetki ostatnie  2 zadania  z całorocznego konkursu  
MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA. 

Do dnia 14 czerwca KUPONY KONKUROWE – w potwierdzeniami poprawności 
wykonania zadań przynosimy bezpośrednio do SEKREATRIATU 
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