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Na wakacjach 

A teraz wszystkich czeka nagroda: 

wakacje, wczasy, słońce, pogoda, 

gorący piasek, szum morskiej fali, 

kuszący zapach lasu z oddali. 

A w lesie piękne ptaków piosenki 

i chmurki lotne, i czysty błękit. 

Pachnące kwiaty na łąkach w trawie, 

kąpiel w jeziorze, łódka na stawie, 

perlista rosa na listkach w borze, 

złociste pola, rzeka i morze. 
 

                        Czesław Janczarski 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

tel: (22) 781-62-68 

www. pp2. zabki. pl  

                    mail: pp2@zabki.pl 

 

 
 

 

„Wszystko dać  

dzieciom z siebie  

by piękne  

dzieciństwo miały,  

by mądrość, dobro 

 i miłość  

wniosły kiedyś  

w świat cały.” 
 

Zofia Ewa Szczęsna 

 

http://www.pp2.zabki.pl/
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To był trudny rok. Zmiany w prawie 

oświatowym, okrojony personel, dwie 

nowe grupy i szaleńcze tempo. Mimo to 

kończymy go z uśmiechem satysfakcji i 

zadowolenia na twarzach. 

 Odbyło się wiele imprez, 

uroczystości, wycieczek, konkursów, 

spotkań wplecionych w codzienne, 

intensywne zajęcia. Udało nam się przy 

tym nie zgubić naszej wspaniałej, 

domowej atmosfery, w której dzieci 

czuły się jak w rodzinie i miały właściwe 

warunki do rozwoju. Bo to One przecież 

są dla nas najważniejsze, a Ich 

zaciekawione światem i roześmiane 

buźki są najlepszym dla nas prezentem. 

 Ogromnym wsparciem byliście 

Wy – drodzy Rodzice świadomi wagi 

wychowania przedszkolnego. Wasze 

zaangażowanie, podejmowane 

inicjatywy, zaufanie… dodawały nam 

skrzydeł. Z całego serca Państwu 

dziękujemy  

 Jestem przekonana, że nasze 

wspólne działania zapewnią dzieciom 

szczęśliwe dzieciństwo i wspaniałą 

przyszłość. 

 Tymczasem życzę wszystkim 

wspaniałych wakacji i powrotu do 

Leśnego Zakątka z nowymi siłami i 

otwartością na kolejne wyzwania. A 

odchodzącym SMERFOM wiary we 

własne siły oraz umiejętności 

przekuwania porażek w sukcesy. 
 

Dyrektor Przedszkola 

                                                Beata Krajewska 

      

Życzymy 

bezpiecznych wakacji ! 
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,, Dobry start ,,Gąsieniczek” 
 

Dzieci w chwili rozpoczęcia edukacji 
przedszkolnej nabywają wiadomości i 
umiejętności, które w przyszłości ułatwią im 
lepszy start w szkole. ,,Gąsieniczki mają 
niezwykłą ciekawość, chłonność umysłu, 
naturalną aktywność oraz łatwość 
przyswajania wiedzy, a także wrażliwość 
emocjonalną. Staramy się, aby nasze 
działania pedagogiczne zmierzały do 
wszechstronnego rozwoju dziecka, ale 
również hartowały je emocjonalnie.  

Podczas zajęć dydaktycznych 
dostrzegłyśmy w dzieciach ogromny 
potencjał, który starałyśmy się w umiejętny 
sposób rozwijać. Odnajdowałyśmy w 
dzieciach mocne strony, które 
wzmacniałyśmy, a niepożądane zachowania 
,,sprowadzałyśmy na właściwe tory”.  

Udział w uroczystościach 
przedszkolnych, konkursach i występach  
artystycznych  dostarczał dzieciom nie 
tylko dużo radości, ale wymagał od nich 
także pokonywania barier związanych z 
prezentacją przed szerszą publicznością. 
Stwarzanie odpowiednich warunków oraz 
emocjonalne wspieranie dzieci przyczyniało 
się do wzmacniania ich samooceny oraz 
budowania wiary we własne możliwości. 
Jesteśmy pewne, że w przyszłości  
zaowocuje to  ujawnieniem się  wielu 
talentów.  

Indywidualne rozmowy z dziećmi 
nieśmiałymi ułatwiły im nabycie pewności 
siebie. Mamy nadzieję, że w następnym 
roku osiągną one taką dojrzałość 
emocjonalną i społeczną, która pozwoli im 
wypróbować swoje siły w nowych 
sytuacjach.   
 Naszym zadaniem jest wyposażenie 
dzieci w takie umiejętności, które pozwolą 
im w łatwy sposób godzić się z porażką i 
spokojnie przyjmować niepowodzenia nie 
tylko w szkole, ale także w życiu dorosłym. 
Celem naszej pracy jest nauczanie jak z 
łatwością radzić sobie ze stresem i bez lęku 

podejmować trudne i nowe wyzwania. Jest 
to możliwe dzięki panującej w grupie 
życzliwości i zrozumieniu. Dobra 
współpraca z rodzicami i wzajemna 
akceptacja, procentują dobrymi wynikami. 
Działania rodziców i pedagogów oraz 
rozumienie ich sensu przyczyniły się do 
tego, że ,,Gąsieniczki” szybko zaadoptowały 
się w przedszkolu nawiązały pozytywne 
kontakty z rówieśnikami, a nawet pierwsze 
przyjaźnie.   

Wspólne uroczystości  zacieśniają 
więzi między całą społecznością 
przedszkolną, a także dają możliwość do 
aktywnej formy spędzania czasu w gronie 
rodziny, czego wyrazem był tegoroczny 
Piknik Rodzinny. 

  Serdecznie dziękujemy wszystkim 
rodzicom  za miłą i owocną współpracę, za 
aktywne włączanie się w  działania 
dydaktyczno- wychowawcze. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku nasza 
współpraca będzie równie efektywna. 
Zachęcamy do zaangażowania w życie 
przedszkola gdyż wszystkim nam zależy na 
dobru dziecka, które jest wartością 
najwyższą.  

                                                                                      

Małgorzata Burzyk                                                                                       

Elżbieta Kołodziejek                                                                                   

Nauczycielki Grupy ,,Gąsieniczki” 
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Rumianki czekają na 

wakacje! 
 

Mamy już czerwiec i koniec  roku. Czas 

spakować plecaki i wyruszyć  na wakacyjny 

odpoczynek, który Rumiankom zdecydowanie 

się należy. Piękny bajkowy występ, pokaz 

tańca i akrobatyki na uroczystości zakończenia 

roku udowodnił wszystkim, że stać nas na 

wiele i potrafimy sprostać wszystkim, nawet 

tym największym wyzwaniom. 

Chociaż początek naszej przedszkolnej 

przygody nie dla wszystkich Rumianków był 

radosny i szczęśliwy, to jednak z dnia na dzień 

robiliśmy ogromne postępy i pokonywaliśmy 

wspólnie swoje słabości, strachy i lęki. Każde 

nowe doświadczenie  i wydarzenie integrowało 

naszą grupę i poszerzało bagaż pouczających 

doświadczeń, których w Leśnym Zakątku 

naprawdę nie brakuje.  

Począwszy od nauki samoobsługi, 

spacerowania w parach, zachowania w grupie i 

budynku przedszkolnym, poprzez realizację 

poszczególnych zadań edukacyjnych, które 

wzbogacały zasób naszej wiedzy 

udowodnialiśmy rodzicom, wychowawcom i 

sobie, że ciężka praca naprawdę się opłaca. 

Najwięcej radości sprawiały nam uroczystości, 

do których przygotowywaliśmy się solidnie, 

nie zapominając przy tym o dobrej zabawie. 

Przedstawienie ,, Rzepki’’, Uroczystość  

Pasowania, Dzień Babci i Dziadka , Dzień 

Krakowski to tylko namiastka naszych 

popisów teatralnych. Również organizowane 

wycieczki np. do kliniki weterynaryjnej, 

Bieganowa, do Nadleśnictwa były 

sprawdzianem naszej odwagi i zaradności. Jako 

czteroletnie przedszkolaki staramy się 

odważnym krokiem walczyć ze swoimi lękami 

przed nowymi wyzwaniami, chociaż naprawdę 

nie jest to łatwe, pomagają nam w tym zabawy 

w odgrywanie ról, nauka autoprezentacji, 

przeróżne występy oraz zajęcia dodatkowe.  

Wędrując przez cały rok z naszymi 

ufoludkami dowiedzieliśmy się wielu 

ciekawych rzeczy. Kraków, Toruń, Warszawa, 

Chopin, Kopernik to pojęcia bardzo dobrze 

nam znane, a informacje na temat 

bezpieczeństwa, numerów alarmowych, straży 

pożarnej mamy w jednym paluszku.  

Zwieńczeniem starań zarówno 

Rumianków, ich rodziców, wychowawców i 

całej społeczności przedszkolnej był Piknik 

Rodzinny pod hasłem ,, Baśniowo i 

Kolorowo’’. Ogromne zaangażowanie, 

włożony trud i wysiłek  mam i tatusiów 

przyczyniły się do wspaniałej, udanej i 

niezapomnianej zabawy. To dzięki nim 

możemy realizować zamierzone cele  i piąć się 

powoli ku dorosłości.  

Pozostało tylko zaśpiewać …,,Ale to już 

było…’’ i pożegnać na chwile Leśny Zakątek, 

aby po krótkim relaksie i odprężeniu wrócić do 

przedszkola z głowami pełnymi nowych 

pomysłów i zapału do dalszych działań.   

 

A oto przepis na udane wakacje  
 

składniki: 
2 miesiące słońca 
dużo wolnego czasu 
kilku dobrych przyjaciół 
cały worek uśmiechu 
rowery 
gry planszowe 
namiot 
Sposób wykonania: 
wymieszać wszystkie składniki tak żeby powstała 
płynna jedność :) 

                                                                                                                                            
Magda Ratyńska 
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„Leśny Zakątek” w Białowieży 
 

 Tradycyjnie już, pod koniec roku 

przedszkolnego, dwie grupy przedszkolaków 

(Smerfy i Iskierki) udały się na dwudniową 

wycieczką do Białowieży. Chęć zobaczenia 

żubra największego ssaka naszych lasów a w 

szczególności Puszczy Białowieskiej 

zadecydowała o wyborze tego miejsca.  

 Już o 8.00 rano dnia 5 czerwca dzieci 

były zapakowane i z uśmiechami zajęły 

miejsca w autokarze. Jak znam życie i 

obserwacje zachowań, Rodzice byli pełni 

obaw, bo przecież to jeszcze małe dzieci, 

często o słabej odporności emocjonalnej i 

dużym przywiązaniu do bliskich. Maluchy 

jednak wspaniale sobie poradziły. Ciekawość 

świata, atrakcyjność  zwiedzanych miejsc i 

ciekawych zabaw sprawiły, że dobrze się 

czuły, niektóre nie chciały wracać, bo tak im 

się podobały pokoje hotelowe i przebywanie z 

koleżankami i kolegami. Taki wyjazd jest 

szkołą życia i sprawdzianem dojrzałości 

dziecięcej czyli samodzielność i 

przezwyciężania słabości. Dało się słyszeć 

stwierdzenia dzieci, że cytuję: „To jest 

najszczęśliwszy dzień w moim życiu!” 

 Dziękujemy Rodzicom za okazane 

zaufanie i powierzenie nam swoich pociech na 

taki długi czas. Dzieci chociaż zmęczone, lecz 

szczęśliwe wróciły do domu. Chyba to 

potwierdzacie? 

 

Halina Chibowska 
 

 

Połącz z walizką rzeczy, które zabierzesz ze 
sobą na wakacje: 
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„SMERFOWE POŻEGNANIE” 
 

„Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już 
pożegnania nadszedł czas…” chciałoby się w chwili 
obecnej zacytować słowa piosenki.  

Zaledwie trzy lata temu witaliśmy w naszym 
„ Leśnym Zakątku” Państwa dzieci. Początkowo były 
one trochę zagubione w tej nowej, zupełnie odmiennej 
od domowych warunków, rzeczywistości. Ale już po 
kilku miesiącach zaadoptowały się, zaczęły 
pokazywać swoje umiejętności. Miały zapewnioną 
możliwość wspólnej zabawy, nauki w przyjaznych, 
dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych 
warunkach. Dzięki temu czuły się wśród nas 
bezpieczne. Nowe wyzwania, jakie im stawiałyśmy, a 
nie były wcale łatwe, zachęcały je do ciągłego 
działania, czyli kształtowania swej osobowości, 
nabywania umiejętności społecznych, 
samoobsługowych, wszechstronnego  rozwoju 
intelektualnego.  

Nie sposób opisać w kilku zdaniach zmian, 
jakie dokonały się w naszych „Smerfach”. 

Od samego początku grupa była bardzo 
żywiołowa. Wiele dzieci chciało w niej dominować, 
być pierwszym, najważniejszym. Mnóstwo 
prowadzonych rozmów, wspólnych dyskusji, empatii, 
szacunku do innych, pozwoliło rozwiązywać 
pojawiające się konflikty. Dzisiaj dzieci potrafią 
pokonać wiele przeciwności, są  asertywne, otwarte, 
wiedzą, że rozwiązanie problemu gwarantuje sukces. 
Nawiązało się wśród nich wiele przyjaźni, które są 
pielęgnowane i mam nadzieję, że przetrwają dłużej. 

Udział w zorganizowanych zajęciach 
przedszkolnych  wpłynął na osiągnięcie przez dzieci 
dojrzałości szkolnej. 

Już za chwilę dzieci rozstaną się, gdyż część 
z nich pójdzie do klasy „O”, natomiast druga część 
zasili progi szkoły w klasie pierwszej. Myślę, że 
zarówno jedne, jak i drugie, poradzą sobie dobrze, 
gdyż posiadają cały wachlarz zdobytych umiejętności, 
wiadomości przygotowujących do podjęcia nauki 
czytania, pisania i liczenia. Przekonaliście się 
Państwo o tym wielokrotnie uczestnicząc w zajęciach 
otwartych, uroczystościach przedszkolnych, naszych 
wspólnych spotkaniach integrujących grupę. 

Ogrom działań, w których uczestniczyły 
„Smerfy” przygotował ich do nowego etapu w ich 
życiu. Dzieci są samodzielne, potrafią się ze sobą 
komunikować, pomagać osobom potrzebującym. 

Posiadają dużą wiedzę, mają wiele zainteresowań, są 
ciekawe świata, otwarte na nowe wyzwania. 

Dzięki temu, że dzieci uczestniczyły w wielu 
kształcących wycieczkach pogłębiły swoją wiedzę na 
temat naszej ojczyzny i środowiska w którym żyją. 
Wiedzą doskonale jak się zachować w danej sytuacji. 
Wiele razy słyszeliśmy, że jesteśmy mądrzy i 
kulturalni, co nas bardzo cieszyło. Przez cały okres 
pobytu w przedszkolu edukowaliśmy się ekologicznie. 

Największym sprawdzianem ich rozwoju 
społecznego, emocjonalnego, umysłowego był wyjazd 
na „Zielone Przedszkole” do Białowieży. Dzieci 
pokazały tam swoją dojrzałość, wszechstronny 
rozwój, kulturę osobistą. 

Chciałabym serdecznie podziękować 
wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w życie 
naszej grupy. Niektórzy byli pomocni w każdej chwili, 
zwłaszcza w ostatnim roku pobytu dzieci w 
przedszkolu. Dziękuję również, wszystkim 
pracującym w grupie  paniom, które przyczyniły się do 
naszych sukcesów. 

Myślę, że czas pobytu dzieci w ,,Leśnym 
Zakątku” był okresem dla nich szczęśliwym, i będą go 
mile wspominać. 

     
                     Elżbieta Rowicka                                                                                                          

Nauczycielka Grupy ,,Smerfy”                                                                            
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Wakacyjne  zabawy  

logopedyczne 

 

        Wakacje to bardzo dobry czas na 
wspólne zabawy logopedyczne z 
dzieckiem, dzięki której przedszkolak nie 
tylko spędzi miło czas, lecz także usprawni 
swój aparat mowy, co ułatwi mu 
prawidłową wymowę głosek. Nawet jeśli 
nigdzie nie wyjeżdżamy, możemy 
codziennie „ wybrać się” w inne miejsce, 
np.: 

 Jedziemy nad morze. 

- Naśladujemy szum morza- 
szszszszsz…układamy usta w okienko, a 
czubek języka unosimy do góry. 
-  Zbieramy muszelki- buzia szeroko 
otwarta, czubkiem  języka dotykamy 
podniebienia imitując zbieranie muszelek.    
- Wiatr wieje nad morzem- wykonujemy 
ćwiczenia oddechowe, nabierając 
powietrze nosem, wydychamy ustami 
wprawiając w ruch wiatraczek. 
- Latarnia morska- dotykanie czubkiem 
języka kolejno górnych zębów przy 
otwartych ustach- wchodzimy do latarni po 
schodach. 

 Jedziemy nad jezioro. 

- Jesteśmy nad jeziorem i widzimy 
pływające ryby w wodzie- „Rybka”-zęby 
złączone, usta lekko wysunięte do przodu 
otwierają się i zamykają.  
- Łowimy rybki- wykonujemy rybki z 
papieru kolorowego i przenosimy je 
słomką(trzymając słomkę w ustach i robiąc 
wdech ustami). 
- Łódeczki- wykonujemy łódeczki z 
papieru i dmuchamy na łódki będące w 
wodzie. Powietrze nabieramy nosem, 
wydychamy ustami ułożonymi w ryjek. 
- Wiosła- buzia szeroko otwarta, język 
kierujemy naprzemiennie od prawego do 
lewego kącika ust naśladując wiosłowanie.   

 Jedziemy na wieś 

- Jakie zwierzęta mieszkają na wsi- 
dziecko wymienia nazwy zwierząt żyjących 
w gospodarstwie oraz naśladuje ich 
odgłosy. 
- Jedzie konik- dziecko naśladuje 
galopującego konika-kląskanie, parskanie. 
- Krowa na łące- dziecko naśladuje 
przeżuwanie trawy przy zamkniętych 
ustach.  
- Wycieczka do lasu- ćwiczymy 
sprawność językową motywując dziecko 
do samodzielnego opisywania 
rzeczywistości. Propozycje pytań do 
dziecka: Jakie zwierzęta mieszkają w 
lesie?; Jakie rośliny można tam zobaczyć? 

 Jedziemy w góry 

- Wspinanie się po górach- dotykanie 
czubkiem języka kolejno górnych zębów, 
przy szeroko otwartej buzi.  
- Kolejka górska- przesuwanie czubka 
języka po podniebieniu od górnych zębów 
w stronę gardła przy otwartych ustach.  
Przedstawione powyżej zestawy są 
propozycją ćwiczeń logopedycznych, które 
pomogą dziecku wzbogacić słownictwo i 
zwiększyć sprawność aparatu mowy, 
wykorzystując słoneczną, letnią pogodę.    

                                                                                
Logopeda  

                                                                                
Beata Talarek 
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,,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! 

 
 

Redakcja i opracowanie graficzne 

                                               Elżbieta Kołodziejek 
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