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WAKACYJNE   RADY   DLA   DZIECI : 
Warto przed wakacjami porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach 

podczas wakacji. 

 

  Już się zbliża lato, czas radości, słońca, wielu przygód i zabaw bez końca! 

            Jednak w czasie zabaw musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.   

 

        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.!! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczymy się  wiersza: „Wakacje…” 

 
Pojedziemy na wakacje, 

Razem z mamą, razem z tatą. 

Zabierzemy piłkę, namiot 

i skakankę. Co Wy na to? 

Słońce, woda, las już czeka 

Wszystkie dzieci woła. 

Zabawimy się wesoło 

Przed powrotem do przedszkola. 



Warto pamiętać!!!  CZERWIEC - ważne daty: 

 
 4 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w naszej grupie odbędzie się zajęcie 

otwarte dla rodziców. Zapraszamy serdecznie. 

 8 czerwca 2018 r. godz. 12:30 przedszkole odwiedzi Teatr: ”Skrzat” z                                                                     

Krakowa przedstawieniu: ”Bal u Królowej kwiatów” 

 

 14 czerwca 2018 r.  odbędzie się wycieczka grupowa do DREAM PARKU 

w Ochabach- ( wejście do Dream Parku 29 zł/dziecka, autokar 400 zł. + 

pamiątka dla każdego dziecka + lody). Prosimy rodziców o wypełnienie zgody 

na wycieczkę oraz wpłaty. Koszt wycieczki 45 zł/dziecko 

 

Plan wycieczki: 

do 7:30 – schodzenie się dzieci – śniadanie 

8:00 – wyjazd z parkingu szkoły do Ochab 

12:30 – powrót z wycieczki 

12:40 – obiad 

13:00 odbiór dzieci 

 

 20 czerwca 2018 r. – pożegnanie 6-latków 

na auli szkolnej 

 22 czerwca 2018 r. - zakończenie roku 

szkolnego w naszej grupie, wręczenie 

dzieciom dyplomów i książek, pożegnanie z 

przedszkolem 



W czerwcu uczymy się piosenki: „Jedzie pociąg” 
1. Jedzie pociąg towarowy, towarowy, towarowy, 

wiezie węgiel, wiezie krowy, i traktory też! 

2. Jedzie pociąg osobowy, osobowy, osobowy, 

ze Szczecina do Kudowy  wiezie ludzi tłum. 

3. Jedzie pociąg ekspresowy, ekspresowy, ekspresowy, 

właśnie dostał silnik nowy, ale szybko mknie!  

                                                                     

W czerwcu będziemy bawić się przy piosence: „LATO…” 
 

1.Po łące biega lato, uwija 

się jak bąk, 

 „dzień dobry” mówi 

kwiatom i pieści każdy pąk. 

Ref.:  Kto chce się z latem 

spotkać,  

niech idzie z nami tam, 

rumianek i stokrotka 

pokażą drogę nam. 

2.Pomaga lato pszczołom, 

na kwiatach też się zna,  

                  uśmiecha się 

wesoło i w berka z wiatrem 

gra. 

Ref.: Kto chce się…  

3.Gdy lato jest zmęczone, w szałasie sobie śpi  

                 i we śnie gra w zielone, bo łąka mu się śni. 

Ref.: Kto chce się z latem spotkać... 

 

 Kochane dzieci!, Kochani rodzice! 
Już wkrótce wakacje rozpoczniecie, 

 więc dobry humor ze sobą zabierzcie. 

Życzymy Wam, by ten czas był naprawdę wspaniały. 

By odwiedzane miejsca urokiem Was zachwycały. 

Dużo słoneczka na niebie, przyjaciół wielu. 

Byście bezpiecznie dotarli do każdego celu. 

Życzą Panie z grupy 4-latków 

Do zobaczenia po wakacjach!!! 


