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          Wakacyjne spotkania rozpoczęliśmy pod hasłem: „Ruch to 

zdrowie”. I tak pierwszy tydzień spacerowaliśmy po okolicach 

przedszkola całe dopołudnia, bawiliśmy się w parkach między innymi: 

kopiąc piłkę lub nieustannie huśtając się na huśtawkach. Również 

przyglądaliśmy się łabędziom czy też kaczkom spacerując wzdłuż 

Olzy. W te dni naszym naczelnym powiedzonkiem, sygnalizującym, iż 

pora już wracać do przedszkola, stało się zawołanie Hani: „Jestem 

głodna aż po same paszki”.  

          W kolejnym tygodniu również spędzaliśmy czas na zewnątrz 

przedszkola korzystając z ładnej, 

wakacyjnej pogody. Gościliśmy w 

Lasku Miejskim bądź parku 

przykościelnym. Tyle, że tym razem 

postanowiliśmy wziąć na celownik 

przyrodę. Wyszukiwaliśmy wśród trwa 

mrówki i skrzętnie przyglądaliśmy się 

ich pracy. Również biedronki nie 

uciekły przed naszymi wszędobylskimi rączkami – jedna z nich 
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wędrowała sobie nawet dobre kilkanaście minut po Elfikach i 

Skrzatach, ale wcale jej to nie przeszkadzało. Wyróżnialiśmy też 

kwitnące kwiaty w ogródkach czy parkach (jak choćby malwy, róże, 

hortensje), nazywaliśmy drzewa itp.  

          Ostatnie tygodnie naszych spotkań 

poświęciliśmy na coś zgoła innego 

– na nasze ulubione zabawy oraz 

malowanie farbami, kredkami, 

flamastrami… 

I tak powstawały dzieła sztuki: 

fantazyjne place zabaw, miejsca 

wypoczynku z rodzicami, morze z 

różnymi potworami, same potwory 

utworzone z płyt CD... 

Skorzystaliśmy też z podarunku Klaudiusza – szyszek i tworzyliśmy z 

nich przeróżne cudeńka: auta, kolorowe choinki, zabawki.  

Różne prace plastyczne przeplataliśmy 

naszymi ulubionymi zabawami i 

piosenkami, które poznaliśmy w ciągu 

roku. No i oczywiście na koniec założyliśmy 

ogórki – co będzie już naszą coroczną 

tradycją.  

I nadszedł czas pożegnań – z większością 

dzieci rozstajemy się tylko na miesiąc, ale z trójką Skrzatów już na 

stałe. Życzymy Oskarowi, Hugonowi oraz Viktorii samych 

sukcesów w szkole. I czekamy na wasze wizyty.   
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W tym miejscu pragniemy podziękować  

Rodzicom 

 za cały wspólnie spędzony rok,  

za pełną wzajemnego zrozumienia i zaangażowania współpracę, 

wszelkie materiały, które mogliśmy wykorzystać podczas zajęć. 

 

 

Wszystkim pracownikom przedszkola  

za trud włożony w wykonywaną pracę,  

za codzienny uśmiech, cierpliwość i opiekę.  

 

 

 

 

 

Do zobaczenia we wrześniu!! 

 

 

 


