
 

 

 

 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA 

LATO - CZERWIEC 2021R. 

K w a r t a l n i k 

Drodzy Rodzice! 
Już niebawem rozpocznie się letni wypoczynek naszych pociech, na który naprawdę 

zasłużyły. Zanim wszyscy wyruszymy na wakacje zachęcamy Państwa do przeczytania 
ostatniego w tym roku szkolnym numeru naszej przedszkolnej gazetki.  

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś ciekawego.  
 

CO DZIAŁO SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU WIOSNĄ? 
 21 marca dzieci  z grupy „Pszczółki” i „Słoneczka” wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie 

„pożegnania zimy - powitania wiosny".  
 22 marca przedszkolaki z gr. VII „Orzeszki" obchodziły „ŚWIATOWY DZIEŃ WODY". 

W grupie realizowano zadania w ramach ogólnopolskiego programu „Mamo, tato wolę 
wodę!”. Dzieci zdobyły wiedzę nt. znaczenia wody, poznały także obieg wody  
w przyrodzie. Nauczyły się, jak można oszczędzać wodę pitną, której jest tak mało na 
naszej planecie.  

 29 marca opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu zawiozły świąteczne dary do 

Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Kraszewie-Czubakach. DZIĘKUJEMY 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM!!! 

 Na przełomie marca i kwietnia dzieci poznały tradycje i zwyczaje Wielkanocne. 

Podczas zajęć wykonały ozdoby świąteczne. 

 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. W tym dniu przedszkolaki uczestniczyły  
w zajęciach poświęconych tematyce ekologicznej, dyskutowały o zagrożeniach dla 



naszej planety. Dzieci obiecały, że będą dbać o naszą planetę, by była piękniejsza  
i zdrowiej się na niej żyło. 

 W trosce o dobro naszych przedszkolaków po raz kolejny przystąpiliśmy do realizacji 
programu edukacyjnego „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami!”, którego 
głównym celem jest edukacja na temat kleszczy i chorób odkleszczowych. Zajęcia dla 
najstarszych grup przedszkolnych przeprowadziła p. Joanna Tatuch.  

 W ramach projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury" dzieci uczestniczyły  
w cyklu zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, brały udział w zajęciach w Szkolnej 
Bibliotece, słuchały bajek w wykonaniu wicedyrektor – pani J. Luciszewskiej. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 W drugim tygodniu maja dzieci 5-letnie zrealizowały program „Z Bolkiem i Lolkiem 

przez Europę”. Dzieci z grupy „Krasnoludki” i „Koszałka Opałka” odbyły podróż po 
krajach Unii Europejskiej. Razem z bohaterami bajek poznały Francję, Danię, Holandię 
i Hiszpanię - stolice, flagi, charakterystyczne zabytki i miejsca oraz kulturę tych krajów.  

 14 maja przedszkolaki obchodziły „Dzień Polskiej Niezapominajki”. Tego dnia  
w przedszkolu przeważał kolor niebieski. Dzieci wysłuchały bajki oraz wiersze  
o Niezapominajce. Święto to ma przypominać przedszkolakom, aby zawsze pamiętały 
o pięknie naszego kraju, regionu i o przyrodzie.  

 26 maja przedszkolaki pamiętały o Dniu Mamy: recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 
które zostały nagrane i wysłane online. Dzieci wykonały upominki dla swoich mam.  

 27 maja – przedszkolaki świętowały urodziny patronki przedszkola. Przedszkolaki  
z grupy „Słoneczek, „Pszczółek” i „Krasnoludków” recytowały wiersze M. Konopnickiej, 
śpiewały piosenki. Na koniec przedszkolaki złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
patronkę i wspólnie odśpiewały hymn przedszkola.  

 1 czerwca uroczyście obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Dziecka. Impreza odbyła 
się na powietrzu, na przedszkolnym placu zabaw. Największym powodzeniem wśród 
dzieci cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie i zamki. Dzieci chętnie obejrzały pokaz baniek 
mydlanych, chętnie zjadły watę. Nie zabrakło również konkurencji sportowych  
w których brały udział przedszkolaki. Wszystkie atrakcje zapewniła firma „Smerfuś”. 
Przedszkolaki obejrzały spektakl interaktywny „Urodziny Alicji”. 

 

 

 

 

 

                               Urodziny Patronki MPS1                                             Dzień Dziecka 
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.zpo1mlawa.pl oraz Facebook 
www.facebook.com/zespolplacowekoswiatowych.mlawa  
Znajdziecie tam więcej informacji i zdjęć. Zapraszamy! 

http://www.zpo1mlawa.pl/


OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLAKÓW – GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM! 

 Katarzyna Rzemieniewska (gr. 4) – I miejsce w konkursie plastycznym „Zaświeć się na 
niebiesko” (organizator SOSW w Mławie); 

 Laura Świgońska (gr. 3) – wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zaświeć się na 
niebiesko” (organizator SOSW w Mławie); 

 Irmina Wilk (gr. 2), Alan Wasiłowski (gr. 3) i Antoni Witkowski (gr. 7) – I miejsce  
w konkursie fotograficznym – „Uchwyć piękno przyrody” (organizator MPS1); 

 Julia Gralewicz (gr. 5), Zuzanna Szwarc (gr. 7) i Dominik Dolecki (gr. 7) – II miejsce  
w konkursie fotograficznym – „Uchwyć piękno przyrody” (organizator MPS1); 

 Barbara Szubiak (gr. 1), Tatiana Wilk (gr. 3) i Maciej Szydlik (gr. 4) – III miejsce  
w konkursie fotograficznym – „Uchwyć piękno przyrody” (organizator MPS1). 

 

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W NAJBLIŻSZYM CZASIE W PRZEDSZKOLU? 
 
 8 czerwca – dzieci z grupy I i IV przedstawią program ekologiczny - „Zostań przyjacielem 

przyrody”; 
 10 czerwca – spotkanie dla rodziców dzieci 3-4-letnich nowoprzyjętych do przedszkola; 
 11 czerwca – Quiz tematyczny – „Życie i twórczość M. Konopnickiej” dla 5-6-latków; 
 23 czerwca – Dzień Ojca; 
 24 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 –  

pożegnanie 6-latków; 
 Rozpoczęły się zapisy dzieci na dyżur wakacyjny. 

Rady i przestrogi na wakacje 
  

Wakacje to czas odpoczynku, spotkań z rodziną i zwiedzania wielu, ciekawych miejsc. 
Chcielibyśmy, aby wszyscy powrócili do przedszkola i szkoły nie tylko wypoczęci, ale  
i zdrowi i zadowoleni. 
  
Musimy pamiętać o przestrzeganiu kilku ważnych zasad: 
 Bawiąc się wybieraj miejsca bezpieczne; z dala od jezdni, placów budowy, torów 

kolejowych. 
 Zawsze mów rodzicom dokąd idziesz, a po zmroku nie wychodź bez opieki. 
 Nie otwieraj nikomu drzwi, gdy jesteś sam w domu. 
 Zachowaj ostrożność wobec zwierząt- nawet najbardziej łagodne potrafią być 

niebezpieczne. 
 Bądź ostrożny w kontaktach z obcymi. 

Nad wodą: 
 Kąp się tylko w miejscach strzeżonych. 
 Do wody wchodź tylko pod opieką dorosłych. 
 Nie wchodź do wody, gdy jesteś rozgrzany. 
 Przestrzegaj regulaminu kąpieliska. 
 Korzystając ze sprzętu wodnego zakładaj kamizelkę ratunkową. 

Przebywając na słońcu: 
 Zakładaj czapkę i okulary. 
 Stosuj odpowiednie kremy z filtrem UV. 
 Unikaj słońca w godzinach 10.00-14.00. 
 Pij dużo wody. 
 Nie przebywaj na słońcu zbyt długo. 

W lesie: 
 Nie zostawiaj śmieci, zwłaszcza szklanych butelek. 
 Nie zrywaj i nie jedz owoców oraz grzybów, których nie znasz. 
 Zabezpiecz się przed komarami i kleszczami. 
 Ogniska rozpalaj tylko w wyznaczonych miejscach. 



Podczas burzy: 
 Nie chowaj się pod drzewami. 
 Wyłącz telefon komórkowy. 

ZADANIA DLA PRZEDSZKOLAKA! 
  

Na początek rozwiążemy kilka letnich zagadek. 
 

Świeci wysoko na niebie. (słońce) 
Jedziemy tam, by pływać wśród fal. (morze) 
Możesz nim pojechać na wakacje po torach. (pociąg) 
Powstaje na niebie po burzy. (tęcza) 
Z nią najlepiej smakują truskawki. (śmietana) 
Zaczynają się, gdy kończy się rok przedszkolny. (wakacje) 
Śpisz pod nim na biwaku. (namiot) 
Pakujesz go, gdy jedziesz na wycieczkę. (plecak) 
     Zagadki rozwiązane na szóstkę! 
Znajdź 7 szczegółów, którymi różnią się obrazki. Pokoloruj obrazki. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych, 
bezpiecznych i roześmianych wakacji. Niech ten letni czas będzie pełen 

niezapomnianych chwil i wrażeń. 
Do zobaczenia we wrześniu! 

 

Zespół redakcyjny: 

U. Smolińska  
M. Bratuszewska 
 23 654 36 32; 

www.zpo1.mlawa.pl 

 

 



Pokoloruj wakacyjny obrazek 

 

 

 



 

 

 

 

 


