Nadszedł ostatni miesiąc pobytu w przedszkolu.
Rozpoczął się bardzo przyjemnie, bo wszyscy lubimy
pierwszy dzień czerwca. Z okazji dnia dziecka
zostaliśmy zaproszeni do Domu Narodowego na występ
z naszym programem przedstawiającym tańce i pieśni
cieszyńskie. Nasz występ
zakończyliśmy

bardzo

aktualnym hitem „Koko,
koko

EURO

który

wywołał

poruszenie
Ponieważ
kolejny

podeszliśmy do niego jak zawodowcy. Po
prezentacji w Domu Narodowym, przeszliśmy
przez Rynek gdzie spotkaliśmy ciekawe stworki,
które

od

razu

zaprosiliśmy

do

wspólnej

fotografii. Nasz występ w Domu Narodowym
spowodował,

że

otrzymaliśmy

kolejne

zaproszenie, tym razem do Biblioteki Miejskiej.
Przed naszym występem mogliśmy wziąć udział
w konkursie podczas którego mieliśmy ocenić

na
to

SPOKO”,
wielkie
widowni.
już

nasz

występ,

najlepszą prezentację wiersza przedstawianą przez zaproszonych gości. Nam
podobał się głównie wiersz przedstawiony przez pewnego karatekę. Był to
wiersz pt. „Mecz”, który opowiadał o rywalizacji pomiędzy drużyną psów i
lisów.
Czerwiec był dla nas niezwykle atrakcyjny
również dzięki Mistrzostwom Europy w piłce nożnej.
Każdy z nas żył meczami, kibicowaniem oraz piłką
nożną. Rozegraliśmy nawet kilka niezłych meczy w
parku, na placu zabaw a nawet w sali - jednak nasze
nogi są już tak wytrenowane, że trenować powinniśmy
tylko na prawdziwych stadionach! Wynik meczu dla
Polski zawsze staraliśmy się przewidzieć – no cóż… może w następnych
mistrzostwach Polska zwycięży 12:2 z drużyną przeciwną?!
O tym, że zakończenie przedszkola zbliża się wielkimi krokami,
uświadomiła nam Dominika, która pożegnała się z nami już na początku
czerwca. Postaraliśmy się, żeby ten dzień Dominika zapamiętała jako dzień
wyjątkowy! W końcu to jej ostatni dzień przedszkola!!!

Nam zostało jeszcze trochę czasu, ale już coraz częściej podczas zajęć
zajmowaliśmy się wspominaniem zabaw niż ich planowaniem. Staraliśmy się
przypomnieć nasze ulubione zabawy czy piosenki. Urządziliśmy konkurs „Jaka
to melodia”, podczas którego pan Andrzej wyklaskiwał nam rytmy znanych
piosnek a my próbowaliśmy odgadnąć co to za piosenka. Jak pojawiły się jakieś
kłopoty to otrzymywaliśmy koło ratunkowe w postaci dźwięków zagranych na
fortepianie - wtedy wszystkie wątpliwości znikały.
Nadszedł ostatni dzień przedszkola… Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jakie
humory powinniśmy mieć w tym dniu. Cieszyć się, że już po wakacjach
możemy iść do szkoły czy też smucić, że już będziemy musieli się pożegnać…
W ciągu ostatnich kilku dni wspólnie
zastanawialiśmy się nad latami spędzonymi w
przedszkolu, wspominaliśmy najśmieszniejsze
wydarzenia, ciekawe wycieczki czy zabawy,
które

sprawiły

nam

najwięcej

radości.

Większość z nas pamiętała głównie wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim
czasie, jednak zalazły się Skrzaty, które miały pamięć na tyle dobrą, że
przypomniały nam historie bardzo odległe.
Ostatni

dzień

naszego

pobytu

w

przedszkolu

zakończyliśmy uroczystością, na którą zaprosiliśmy naszych
rodziców. Ponieważ było to nasze święto, mogliśmy sami
wybrać piosenkę, którą mogliśmy zaprezentować naszym
rodzicom. Były to piosenki, które poznaliśmy w przedszkolu
lub takie, których nauczyliśmy się specjalnie na tą
uroczystość. Mogliśmy zaprezentować się śpiewając dla naszych gości do
mikrofonu, a pan Andrzej akompaniował nam przy fortepianie. Po naszym
występie mogliśmy przypomnieć sobie, jak wyglądaliśmy, kiedy pierwszy raz
przekroczyliśmy próg przedszkola, a pani przeczytała nam wierszyki ułożone o

każdym Skrzacie, który kończy przedszkolną przygodę. Obejrzeliśmy również
prezentację przedstawiającą nasze przedszkolne życie, która trochę odświeżyła
nam pamięć. Następnie zaprosiliśmy naszych rodziców na grilla, który z
powodu przewrotnej pogody odbył się w przedszkolnej sali.
Poczęstunek zakończyliśmy dość szybko, bo nie
mogliśmy się doczekać pożegnania z rodzicami! No
właśnie – nadeszła wreszcie długo oczekiwana
ZIELONA NOC!!!
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od zawarcia
umowy. Jak na duże Skrzaty przystało – wszystkie
zasady ustaliliśmy sami! Nasze ustalenia dotyczyły np. ostrożnego obchodzenia
się z latarkami (tzn. nie można świecić kolegom do oczu), bycia miłym dla
wszystkich

kolegów,

utrzymywania

dobrego

humoru

i

zupełnego

powstrzymywania się od marudzenia.
Po

ustaleniu

zasad

i

dla

przypieczętowania umowy złożyliśmy
wszyscy

podpisy

na

kartce

–

oczywiście zielonymi kredkami. Mimo
niezbyt późnej pory przyświecało nam
światło latarki. Następnie złożyliśmy
przyrzeczenie,

które

miało

obowiązywać podczas zielonej nocy. A brzmiało ono tak:

„My przedszkolaki przysięgamy tego wieczoru i nocy być odpowiedzialni,
prezentować pogodę ducha, dobry humor, i okrutną chęć zabawy. Nie
będziemy marudzili, narzekali płakali i pokażemy wszystkim, jacy jesteśmy
wspaniali!!!

Wyposażeni

w

latarki

rozpoczęliśmy

zabawę. Podzieliliśmy się na cztery zespoły:
czerwonych, niebieskich, żółtych i zielonych.
Będąc jeszcze w nastrojach sportowych po
minionych mistrzostwach piłki nożnej – bardzo
szybko ustaliliśmy, że drużyna zielono-czerwona
posiada

kolory

Portugalii,

niebiesko-

żółta

początek

każda z drużyn otrzymała listę

zakupów,

według

prezentuje

której

a

drużyna

Ukrainę.

trzeba

Na

było

odnaleźć wszystkie wymienione przedmioty.
Listę zakupów musieliśmy odczytać sami, co w
zasadzie nie sprawiało nam kłopotów, niestety
nasz pośpiech powodował, że listę zakupów
czytaliśmy niezbyt uważnie. Udało nam się
bardzo szybko przeczytać, że potrzebne nam będą klocki, jednak nie
zwróciliśmy uwagi na to jakie dokładnie mają być. Podobna historia dotyczyła
papieru – drużyna przygotowała kartkę (bo to przecież też papier), jednak
dopiero po chwili zakupy zostały uzupełnione o właściwe przedmioty, tzn.
klocki drewniane zastąpione zostały klockami lego, a kartkę papieru zastąpił
papier toaletowy (który okazał się trudnym
wyrazem do przeczytania, ale daliśmy radę!!!).
Teraz rodzice mogą wysyłać nas na zakupy, a my
będziemy starli się czytać dokładnie każde słowo.
Zabawa bardzo nam się podobała, wspólnie
sprawdzaliśmy poprawność wykonania zadania.

Kolejną zabawę zapamiętamy chyba na
zawsze!

Panie

urządziły

losowanie

drużyn i zaprosiły nas do zabawy w
„podchody”. Zupełnie nie wiedzieliśmy o
co chodzi, jednak bardzo
szybko wciągnęła nas tajemnicza atmosfera zabawy. Drużyna pani Danusi, w
składzie Martyka, Dorian, Maksio, Artur, Antoś i Paweł, uciekali jako pierwsi.
Na swojej drodze zostawiali strzałki wskazujące drogę i ciekawe zadania do
rozwiązania. Zabawa była wyśmienita!!! Uciekaliśmy jak tajni agenci, którzy
zostawiają drobne wskazówki. Drużyna pani Dorotki – a więc Pola, Mia,
Dawid, Krzyś, Beniamin i Bartek miała trudne zadanie. Jak najlepsi detektywi
staraliśmy się odnaleźć strzałki, które prowadziły nas raz na parter, raz na piętro
naszego przedszkola (odwiedziliśmy miejsca, o istnieniu których w ogóle nie
wiedzieliśmy), tajne znaki poprowadziły nas nawet dookoła przedszkola, co
zupełnie nas zaskoczyło. Po odnalezieniu grupy, nastąpiła zamiana ról –
detektywi zamienili się w uciekających
agentów, ci zaś w doskonale tropiących
detektywów. Zadania które czekały na
nas w salach zatrzymywały nas na jakiś
czas, jednak staraliśmy się wywiązać z
nich jak należy. Jednym z zadań było
np. odnalezienie 10 cukierków
ukrytych w sali, następnie odnalezienie przedmiotów których nazwa rozpoczyna
się na głoskę „K”, musieliśmy też zebrać odpowiednią liczbę kloców w
podanych kolorach i rozwiązać zadanie związane z przeliczeniem ich ilości. Po
udanej zabawie, którą określiliśmy jako „najlepszą na świecie” musieliśmy się
posilić.

Zjedliśmy przygotowana kolację, ugasiliśmy
pragnienie i ruszyliśmy do … sprzątania.
Niebyło to jednak zwykłe sprzątanie, bo
bałagan w naszej sali wymagał specjalnego
podejścia. Wykorzystując nasze latarki, w
wielkich ciemnościach uporządkowaliśmy
każdy nawet najdrobniejszy klocek, papierki
nawet te najmniejsze trafiły do kosza, a nasze
panie zastanawiały się dlaczego niezasłaniany
nam na co dzień okien do sprzątania, bo w
ciemnościach pracujemy ciszej, szybciej i
dokładniej!!! Po wykonaniu zadania wysłuchaliśmy wiersza o „Zumiaku”,
który brzmiał tak:
Czy słyszeliście kiedyś o takich ludzikach,
Które mieszkają w ciemnych kącikach?
Pod łóżkiem, za szafą swe domki mają,
Te stworki Zumiaki się nazywają.
Mają wielkie oczy i okrągłe brzuszki,
Kolorowe ogonki oraz krótkie nóżki,
Ich stopy są duże i rozciągnięte,
A buzie szeroko uśmiechnięte.
Są ciche, wesołe i bardzo skoczne
Choć dla dorosłych – niewidoczne.
Zobaczyć je może dziecko które idzie spać
I nie ma potrzeby by się ich bać.

Bo kiedy zumiaki we śnie się pojawią
To każdy zły sen szybciutko naprawią.
Odpędzą koszmary i nocne mary,
A sen będzie zdrowy i kolorowy.

Panie zaprosiły nas do sali
obok, gdzie czekało na nas kolejne
zadanie.

Farbami

próbowaliśmy

namalować Zumiaki, takie jakie
przedstawiły nam się w wierszu.
Staraliśmy

się

uchwycić

każdy

szczegół, a efekty były niezwykle
fantazyjne. Po malowaniu farbami,
ziewając

od

poszliśmy
piżamki
posłania.

czasu

do

czasu,

w

nasze

przygotować

swoje

wskoczyć
i

Kiedy

wygodnie

układaliśmy się na naszych poduszkach, panie stwierdziły, że chyba nie
przyszliśmy przespać zielonej nocy w przedszkolu i zaprosiła nas na nocna
dyskotekę przy migających światłach latarek. Przy muzycznych hitach
biegaliśmy po sali z prędkością światła, skacząc, piszcząc i ziewając na
przemian. Chcąc nie chcąc opadliśmy z sił, przygotowaliśmy się do
wypoczynku, wygodnie poprawiając poduszki. Zupełnie się zdziwiliśmy, kiedy
na wielkim ekranie rozpoczęła się bajka „Księga dżungli” – na koniec
przedszkola spełniło się nasze marzenie – czuliśmy się jak w kinie, tylko
znacznie wygodniejszym i obejrzeliśmy fragment bajki. Fragment, bo po kilku
głośniejszych śmiechach, nasze oddech stały się bardzo spokojne, a powieki

dość ciężkie. Na dobranoc pani puściła nam jeszcze słuchowisko o „Złotym
ptaku” przyniesione przez Martynkę, a znad kolorowych poduszek zaczęło
unosić się ciche chrapanie niektórych Skrzatów. Nie wszystkie jednak Skrzaty
zasnęły – z ciemnych zakamarków sali wyszły figlarne Skrzaciki, które po raz
ostatni chciały zrobić psikusa swoim kolegom. Dlatego na śpiących buziach
pojawiły się kolorowe piegi, wąsy czy kwiatuszki. Mocno zaspane Skrzaty rano
miały niespodziankę przeglądając się w lusterkach. A najbardziej zdziwiona
była Pola, która biegała zaglądając na swoich kolegów z wielkim
niedowierzaniem. Sekret Skrzatów zna tylko Mia, która jakby coś przeczuwała i
rozbudziła się w nocy i podglądała co się dzieje. Choć później szybciutko
zasnęła, więc może uzna, że to był tylko sen
Poranek rozpoczął się w przedszkolu dość szybko. Po śniadaniu zupełnie
nie mogliśmy zrozumieć dlaczego mają przyjechać zaraz rodzice dlaczego
niedostajemy do podwieczorku…

Trochę ze smutkiem, trochę z rozżaleniem, ale bardzo zmęczeni i pełni
zabawnych wspomnień opuszczaliśmy mury przedszkolne…
Ostatnie dni w przedszkolu, zielona noc utwierdziła nas w przekonaniu,
że byliśmy jedną wielką drużyną!

ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW
W czerwcu nadal kontynuowaliśmy wizytę w zoo. Tym razem jednak
sami wcielaliśmy się w zwierzątka poprzez założenie zabawnych masek na
głowy i odpowiadanie śmiesznymi głosami. Mogliśmy również zobaczyć i
wysłuchać historyjki obrazkowej w której to bohaterowie książkowi wybrali się
na wycieczkę do zoo. Jednak zwierzątka nie zawsze były pełne energii, czasem
potrzebowały się zdrzemnąć, to jednak nam się nie podobało i próbowaliśmy je
obudzić krzycząc im do uszka: obudź się! Zwierzątka które nie chciały wstać
staraliśmy się zachęcić do tej czynności poprzez zakomunikowanie im, że
śniadanie jest gotowe. To jednak nie zawsze działało.
Naszą przygodę z angielskim w przedszkolu zakończyliśmy zabawą w
potwora. Na dużym papierze każdy z nas dorysowywał do dużego brzuszka
jakąś część ciała. Po skończeniu plakatu, dzieci otrzymały dyplomy za
uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego i z życzeniami dalszych sukcesów
rozstali się z Cookiem.
NEW WORDS:
a lion, a monkey, a donkey, a panda, a camel, a parrot;
NEW EXPRESSIONS:
How are you today?
I’m fine. Thank you!
Wake up!
Your breakfast is ready!
Hurry up! It’s very late!
NEW SONG:
Monkey/ Camel/ Donkey/ Parrot/ Panda in the zoo,
How are you today?
I’m fine, thank you!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za
wsparcie, pomoc i zaufanie jakim nas obdarzali.
Skrzatom rozpoczynającym przygodę szkolną: Poli,
Martynce, Dominice, Wiktorii, Mai, Mii, Dawidkowi,
Doriankowi, Maksiowi, Krzysiowi,
Beniaminowi, Pawełkowi, Antosiowi,
Bartkowi życzymy wyjątkowych koleżanek i kolegów,
uśmiechu i siły na każdy dzień szkolnej wędrówki. A
Katii, Paulince, Arturkowi i Karolkowi wspaniałych
przygód po powrocie do przedszkola.

Wszystkim życzymy udanych wakacji, wypoczynku i słońca!!!
Wychowawczynie:
Danuta Cichoń
Dorota Sanecka – Chłopek

