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DRODZY RODZICE,  
 
wielkimi krokami dobiega końca kolejny rok pobytu Waszych dzieci w naszym 
leśnym przedszkolu. Mamy nadzieję, że był to rok pełen radosnych wrażeń i 
nowych, ciekawych doświadczeń. Przez ten czas dzieci z pewnością dowiedziały 
się wielu interesujących rzeczy, nawiązały nowe przyjaźnie, i co ważne -  stały 
się jeszcze bardziej samodzielne.   
 
Nadchodzi czas wakacji – niech to będzie czas relaksu i odpoczynku od 
codziennych obowiązków. Niech wypełnia go wspólna i radosna zabawa. 
Życzymy Wam wszystkim dużo słońca, ciepła i ciekawie spędzonych letnich dni.  
 

 
 
 

Lato i dzieci 
 

Lato do nas idzie, 
zatrzyma się w lesie. 

Jagody, poziomki 
w dużym koszu niesie. 

 
Słoneczka promienie 

rozrzuca dokoła. 
Chodźcie się pobawić! 
Głośno do nas woła. 

 
Nad morze, w góry 

chce pojechać z nami. 
Wie, że miło spędzi 

czas z przedszkolakami. 
 

Bożena Forma 
 

 
 
 



 
 
 

„Bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji” 
 

Drodzy Rodzice!  
Pamiętajmy o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom podczas wakacji.  
Oto  kilka  
wakacyjnych rad, o których warto pamiętać, aby spędzić bezpiecznie 
wakacje: 
 

 
 



 „WAKACJE OLI” 

,,Wreszcie wakacje” – powiedziała Ola budząc się rano w pokoju z widokiem na 
morze. To były wyczekiwane wakacje po długim roku szkolnym, obfitym 
w przygody i uroczystości. 
,,Jemy śniadanie i wychodzimy na plażę”- powiedziała mama. Po pysznej 
jajecznicy Ola, jej siostra Ala i tata byli już gotowi do wyjścia. Cała rodzina 
wyruszyła na plażę. Po drodze zatrzymali się przy budce z lodami. Lody były 
kolorowe, a wybór niespotykanie duży. Ola i Ala nie mogły się zdecydować . 
Kiedy Ola wybrała już malinową i pistacjową gałkę, spostrzegła budkę 
z kolorowymi muszelkami i innymi pamiątkami z wakacji. Szybko do niej 
pobiegła, bo przecież obiecała babci muszelki. Gdy z zapartym tchem oglądała 
pamiątki nagle zobaczyła, że jest sama. A gdzie mama i tata?” 

Rodzic przerywa opowiadanie i dziecko próbuje ułożyć zakończenie. 

Po wysłuchaniu dziecka, rodzic kończy opowiadanie. 
 
„Ola szybko wybiegła ze sklepiku, ale rodziców nie było widać w pobliżu. 
Natychmiast udała się do pani kasjerki i powiedziała, że się zgubiła, że się 
nazywa Ola Nowak. Pani kasjerka powiadomiła ratownika. Po chwili przez 
megafon zabrzmiał komunikat o znalezionej dziewczynce Oli. Po 10 minutach 
do sklepiku dotarli rodzice, którzy również szukali córki. Na szczęście wszystko 
skończyło się dobrze. Ola już na zawsze zapamięta, że nie wolno oddalać się od 
rodziny.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LETNIE ZAGADKI 
 

Na małych krzaczkach 
w promieniach słonka dojrzewają. 
Są słodkie i pyszne 
i czerwony kolor mają./truskawki/ 
 

Zamek z piasku z nią zbudujesz, 
chociaż cała plastikowa. 

Po zabawie - obok grabek 
w wiaderku się chowa. /łopatka/ 

 
O tej porze roku 
są najdłuższe dni, 
a słońce z wysoka 
grzeje nas i lśni. /lato/ 
 

Nad rzeką lub nad morzem, 
przez letnie miesiące, 

chroni naszą głowę, 
przed gorącym słońcem. /czapka/ 

 
W tubce lub butelce, 
biały i pachnący. 
Trzeba się nim posmarować, 
wychodząc na słońce. /krem do opalania/ 
 

Jest lekkie okrągłe 
i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 
w nauce pływania. /koło ratunkowe/ 

 
Zbierane na plaży 
brązowe kamyki. 
Pięknie zdobią nam pierścionki 
albo naszyjniki. /bursztyny/ 
 

 



LETNIE PRZYSMAKI 
 

Lody domowe z kaszy jaglanej 

3 łyżki kaszy jaglanej (ugotowanej wcześniej)  1 banan  garść truskawek lub 

innych owoców  pół szklanki mleka roślinnego lub jogurtu  miód do smaku 
Wszystkie składniki zmiksuj razem w blenderze, gotową masę włóż do foremek 
i wstaw do zamrażalnika. Gotowe po godzinie !  
 
Mrożony jogurt   

gęsty jogurt naturalny  owoce  miód do smaku Wszystko zmiksować, włożyć 
do foremek i schłodzić w zamrażalniku  
 
Słodki shake z owoców  

1 dojrzały banan  1 gruszka lub jabłko  garść orzechów  pół szklanki 

przegotowanej wody lub mleka roślinnego  brązowy cukier lub miód Zmiksuj 
w blenderze, podawaj w wysokiej szklance, najlepiej smakuje spożywane przez 
słomkę. 

 
 
 

 
 
 
 



LOGOPEDYCZNE ZABAWY  

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Pokoloruj tyle kółek, ile sylab jest w wyrazie. 

 



 

 


