
 

 

 Nadeszły wakacje. Jedni z nas wrócili już z wakacyjnych wypraw, inni 

dopiero mają je w planach. Latem życie przedszkolne wygląda troszkę inaczej, 

skończyły się już zajęcia z rytmiki i spotkania z panią Anią na zajęciach z 

języka angielskiego. Pani Danusia, również postanowiła troszkę odpocząć, więc 

zobaczymy się z nią dopiero we wrześniu. Przychodziła z nami pobawić się 

nowa pani, która również miała na imię Dorota, więc nie trudno było nam 

zapamiętać jej imię. W wakacyjnych nastrojach chodziliśmy cały lipiec, panie 

musiały więc zadbać o wyjątkowo letnie zabawy w tym miesiącu.      

  „Tato już lato” śpiewaliśmy bez przerwy, trochę 

liczyliśmy na to, że wreszcie  pogoda stanie się bardziej 

przyjazna.  Jednak słonko często chowało się za chmury i 

kilka razy niebo chciało nas podlać z chmurkowej konewki, 

ale jakoś udało nam się uciec do przedszkola. Na szczęście 

przynajmniej w pierwszej połowie lipca mogliśmy 

nacieszyć się letnimi zabawami na świeżym powietrzu. Bardzo spodobały nam 

się wyprawy do parku kasztanowego, gdzie zawsze mieliśmy za mało czasu na 

zabawę. Zabieraliśmy za sobą wszystko to, co mogło nam się przydać do 

zabawy: hula-hop, skakanki, gumy do skakania, kredy do rysowania czy piłki. 

Zabaw było tak wiele, że aż trudno nam było zdecydować się, która zabawa jest 

lepsza. Pola i Dawid bez przerwy ćwiczyli krążenie hula-hop – na ich rękach 

wirują już coraz dłużej. Bardzo dużą frajdę sprawiło nam również skakanie 

przez skakankę: pani kręciła się w kółko razem ze skakanką, a naszym zadaniem 

było przeskoczyć nad nią tak, żeby jej nie zatrzymać! W ogóle nie wiadomo 



skąd Victoria, Maja, Martynka, Pola, Dawid i Hugon znaleźli w sobie tyle siły, 

bo kręcili nosami nawet na krótką przerwę.  

Dawid potrafił przykleić się do pani jak cień i 

skakać razem z nią przez skakankę! Poza tym 

bawiliśmy się w karuzelę urodzinową pod 

wielką kolorową chustą, podrzucaliśmy na 

niej piłkę, tak, żeby nie spadła na ziemię. Rysowaliśmy kredą na boisku różne 

ciekawe rzeczy, stworzyliśmy nawet własne pola do gry w klasy, gdzie 

mogliśmy skakać do woli.  

 Poza tym wychodziliśmy jeszcze na spacery w różne ciekawe miejsca. Po 

spacerze nad Olzą mieliśmy narysować jak najwięcej szczegółów które 

zapamiętaliśmy. Okazało się, że nasza spostrzegawczość bardzo zaskoczyła 

panią. Oprócz pływających kaczek, wielu z nas zwróciło uwagę na pieska, który 

pływał w rzece i miał kłopot z dopłynięciem do brzegu. Victoria i Oskar 

dokładnie przyjrzeli się ogromnemu mrowisku, które zrobiło na nich spore 

wrażenie. Dobrze, że nieobeszły ich mrówki tak jak na obrazku Oskara, bo nie 

byłoby wesoło. Pani nie mogła się nadziwić naszym obrazkom, jakie 

stworzyliśmy, ile znalazło się na nich szczegółów. Beniamin włożył niezwykle 

dużo wysiłku w swoja pracę i było warto efekt był niesamowity. Ponieważ jak 

zwykle, niektóre Skrzaty zamiast jednej pracy stworzyły kilka, pani miała 

trudny wybór, żeby się zdecydować, które powiesić w szatni. Poli kaczorki na 

dwóch pracach były tak sympatyczne i w dodatku 

wyglądały jak prawdziwe, podobnie z resztą jak łabędź 

Majki. Dominika rysując sporo wysiłku włożyła, żeby 

przedstawić pieska, który nie mógł wydostać się z 

wody. Jesteśmy więc niezwykle spostrzegawczy, a w 

dodatku potrafimy to coraz lepiej przedstawić.  

W dni deszczowe też nam się nie nudziło. Mieliśmy sporo czasu na  nasze 

ulubione zabawy w sali. Wyprawialiśmy więc najróżniejsze sztuczki na 



ławeczce gimnastycznej i dużej piłce, rozgrywaliśmy mecze w różnych 

dyscyplinach. Z dużą łatwością udawało się nam przekonywać panią do naszych 

pomysłów, chyba też miała wakacyjny nastrój (?)!  

 Nasze zabawy w sali 

wypełniały w szczególności 

zabawy klockami czy różne 

gry planszowe,  a w 

szczególności Leniwe żaby i 

Pracowite pszczoły. Poza tym 

mnóstwo czasu zabierało nam 

czytanie książek. Pani 

przynosiła nam takie 

opowiadania, których nie znaliśmy albo sami wybieraliśmy z naszych 

osobistych biblioteczek, chętnie dzieląc się z innymi.   

 Ponieważ deszcz nas nie omijał, w związku z tym 

tematy naszych zajęć również skupiały się wokół zabaw 

deszczowych. Łączyliśmy kropki, tworząc piękne 

parasole, potrzebne podczas deszczowej pogody. 

Słuchaliśmy wiersza o Kałużystach i próbowaliśmy 

zastanowić się kto to taki. Później bawiliśmy się w 

skakanie przez kałuże, no ale w tym temacie nie ma 

lepszych od nas!!! 

Wybraliśmy się również w podróż na latającym dywanie. Sami również 

robiliśmy takie dywany z papieru, naklejając kolorowe kartki i właściwie go 

nacinając. Próbowaliśmy również wymyślić „co by było gdyby nasze dywany 

potrafiły latać?”. Nasza wyobraźnia zaniosła nas w odległe miejsca na całym 

świecie. Robiliśmy również dywan z kwiatów – powstały wyjątkowo letnie, 

kwiatowe plakaty. Malowaliśmy je w małych grupach farbami. Później ozdobiły 

nasze ściany. Malowaliśmy również kredkami linie faliste do muzyki, a 



następnie odbijaliśmy kolorowe dłonie, tworząc podwodne ryby, wodorosty i 

morskie stwory.     

 Martynka w lipcu skończyła 5 lat i z tej okazji poczęstowała 

nas pysznym tortem w kształcie motylka. Tort był przepyszny i 

mimo zjedzonego obiadu niektórym ciężko było odmówić sobie 

dokładki! Składamy jeszcze raz serdeczne życzenia i dziękujemy 

za pyszny poczęstunek.  

 Wreszcie nadszedł dzień, o którym wiele razy mówiliśmy. Ostatni dzień 

pobytu w przedszkolu Victorii, Hugona i Oskara. O ich pójściu do szkoły 

również rozmawialiśmy, czym różni się szkoła od przedszkola. Wspominaliśmy 

przy tej okazji Filipa, który odwiedził nas kiedyś i opowiadał o tym jak fajnie 

jest w szkole i narzekał trochę na brak leżakowania. Ciekawi jesteśmy jak to 

będzie z tegorocznymi naszymi kolegami, z którymi musimy się pożegnać. 

Hugon obiecał nam co prawda, że będzie nas odwiedzał w każdy piątek, ale nie 

wiadomo czy znajdzie czas, bo wiemy przecież, że lubi różne dodatkowe 

zajęcia. Hugo na pożegnanie przyniósł przepyszne ciasteczka, które upiekł 

razem z ciocią i na dodatek pięknie je udekorował. Ciasteczka bardzo nam 

smakowały. Bardzo dziękujemy! 

 



Victoria, Oskar i Hugo na koniec zrobili sobie zdjęcia w specjalnych czapkach, 

które sami pomagali pani wykonać. Próbowaliśmy sobie wspólnie przypomnieć 

różne atrakcje, które wspólnie przeżyliśmy, ale trudno było nam wybrać, które 

dostarczyły nam najwięcej zabawy. Hugon niezmiennie wspomina dzień 

sprzątania świata, kiedy to Lasek Miejski opanowany został przez Króla Brudu. 

Oskar najmilej wspomina wyprawę do Górek Wielkich i do gospodarstwa, w 

którym m.in. poznaliśmy tajemnice powstawania pysznego twarożku. Victorii 

trudno było dokonać wyboru – w końcu z całej trójki była z nami najdłużej.  

Będzie nam bardzo brakowało całej trójki Skrzatów. Każdy z nich wnosił do 

przedszkolnego życia mnóstwo energii i pomysłów.  

 

Victoria swoim uśmiechem i pomysłami na ciekawe zabawy zachęcała innych 

do zabawy. Oskar był mistrzem w porządkowaniu zabawek i robił to z 

niesamowita szybkością. Cała trójka była bardzo chętna do niesienia pomocy 

innym dzieciom i pani, w najróżniejszych sytuacjach. Mamy nadzieję, że będą 

nas wspominać równie miło, jak my ich!!! A ich wspólne pamiątkowe zdjęcie 

zawiśnie na jednej z naszych ścian, przypominając nam codziennie o wspólnych 

zabawach.   



Kolejny rok za nami!!! 

Wiele się wydarzyło! W jaki sposób można rozpatrywać ten okres? Czy ważna 

jest ilość zębów, które „wreszcie wypadły” czy też centymetry, których przybyło 

niektórym Skrzatom dość sporo, a może to ślady na kolanach po wyjątkowo 

skocznej zabawie?  

Dla nas był to czas: wesołych i ciekawych zabaw, w których każdy znalazł coś 

dla siebie, przedziwnych i śmiesznych wydarzeń, których nie da się opisać, 

trzeba po prostu je przeżyć. Czasem był to również czas kłótni i sprzeczek, które 

nas czegoś nauczyły, a następnie niepowtarzalnych i szczerych przeprosin.  

W ciągu tego roku niektóre Skrzaty dały się przekonać, że zajęcia za którymi 

nie przepadały, mogą być ciekawe i sprawiać dużo radości!  

Był to bardzo pracowity rok, ale kolejny również niesie sporo pracy, na 

szczęście my potrafimy się przy tym dobrze bawić! 

Teraz czeka nas zasłużony wypoczynek! 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam ten okres przejść z 

uśmiechem na twarzy!!! 

 

Do zobaczenia po wakacjach!!! 

 

 

 


