
1 
 

ECHO PRZEDSZKOLA 

 

WIADOMOŚCI, AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 

Gazetka Samorządowego Przedszkola nr 23 w Krakowie 

Nr 10 / Czerwiec 2021                                  Egzemplarz bezpłatny 

 

CZERWIEC W LUDOWYCH PRZYSŁOWIACH 

„Kiedy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zazwyczaj wtedy cały rok popsuje”. 

„Jak pogoda w czerwcu służy, rolnik tylko oczka mruży”. 

„Czerwiec stały – grudzień doskonały”. 

„Deszcz przed Janem – rolnik po żniwach panem”. 

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE W CZERWCU: 

❖ 5 czerwca rozkwita bez czarny (Sambucus nigra), zwany też dzikim bzem. 

Oznacza to początek wczesnego lata. 

❖ Drzewem tego okresu są słodko i cudownie pachnące robinie, mylnie 

nazywane akacjami.  

❖ Warto wiedzieć, że na zmiany pogody – także te gwałtowne – przyroda żywo 

reaguje. Na przykład jeżeli komary i osy zachowują się bardzo agresywnie,                 

a koniczyna zwiesza kwiaty i zwija listki, wtedy najprawdopodobniej wkrótce 

nadciągnie deszcz. 
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1 CZERWCA 2021r. - wtorek – DZIEŃ DZIECKA 

Ustanowiony dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw 

dziecka. W Polsce ten dzień obchodzony jest od 1950 roku. Od 1952 

stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja 

zwana International Union for Protection of Childhood, której celem 

było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994 

tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. 

W 2000 r. utworzono w Polsce urząd Rzecznika Praw Dziecka. Od 

14.12.2018r. urząd ten (długość kadencji – 5 lat) pełni Mikołaj Pawlak,                

a Biuro znajduje się w Warszawie przy ul. Chocimskiej 6. 

Kategorie PRAW DZIECKA 

❖ osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do 

tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie i do kontaktów z nią                                 

w przypadku rozłączenia, prawo do adopcji, prawo do wyrażania własnych 

poglądów, prawo do informacji, prawo do rozwoju, prawo do własnego 

zdania oraz prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem (prawo 

do nietykalności osobistej); 

❖ polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy                           

i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: 

prawo do posiadania obywatelstwa, prawo do wyrażania własnych 

poglądów, swobody wyznania, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach; 

❖ socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia 

odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są 

to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, 

prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku; 

❖ ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności 

materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto 

ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy 

wakacyjnego zarobku. 

❖ kulturalne, obejmujące prawo do oświaty, nauki, kultury i wypoczynku,                        

a także sprzężone z nimi obowiązki państw do stworzenia warunków dla 

korzystania z tych dziedzin. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adopcja
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nietykalno%C5%9B%C4%87_osobista&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka_zdrowotna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpoczynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
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CO SIĘ WYDARZYŁO W NASZYM PRZEDSZKOLU W MAJU: 

21.05. spotkanie i warsztaty z pszczelarzem (w każdej grupie), 

26.05. przedszkolaki pamiętają o Dniu Rodziny, przygotowanie drobnych 

upominków dla Mamy i Taty oraz prezentacja programów artystycznych (on-line), 

28.05. wycieczka autokarowa do krakowskiego Zoo (Paziowie I i Krakowiacy II), 

31.05. autokarowa wycieczka „Magiczna Osada” w Czarnym Groniu koło 

Andrychowa (Lajkoniki III, Hejnaliści IV), 

29.05. Peryferiada – gry i zabawy sportowe, pokaz mody sportowej (Hejnaliści IV), 

 

 

CO SIĘ WYDARZY W NASZYM PRZEDSZKOLU W CZERWCU: 

01.06. obchody Dnia Dziecka: wata cukrowa, słodkie upominki, gry i zabawy – 

dmuchane atrakcje oraz spektakl teatralny pt. „Ukryty skarb”, 

10.06. spektakl teatralny, 

Zakończenie roku przedszkolnego – prezentacja programów artystycznych (każda 

grupa), pamiątkowe dyplomy i książki dla dzieci, pożegnanie zerówki. 
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BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NA WAKACJACH 

 

 

 

 

 

Wakacje to czas, w którym rodzice powinni mieć wzmożoną czujność, jeśli chodzi                            

o bezpieczeństwo swoich dzieci. Dzień jest długi, pogoda słoneczna – wszystko to skłania 

dzieci do częstego przebywania na świeżym powietrzu. Nic w tym złego oczywiście, jeśli 

nauczymy dziecko, jak powinno dbać o swoje bezpieczeństwo i czego musi unikać, aby nie 

prowokować groźnych dla siebie sytuacji. 

 

 

 

NA ROWERZE  

Jeśli dziecko wychodzi na rower, pamiętajmy, by wyposażyć go w kask oraz element 

odblaskowy. Przestrzeżmy, by nie jeździło w pobliżu ruchliwych ulic, korzystało tylko ze 

ścieżek rowerowych i pamiętało o zasadach bezpieczeństwa.  

 

NAD WODĄ 

 

Jeśli nasz maluch idzie z innymi dziećmi nad wodę, musimy być pewni, że będzie z nimi 

odpowiedzialna osoba dorosła. Dzieci nie mogą bez opieki zażywać kąpieli, w razie 

podtopienia czy innych groźnych sytuacji musi być osoba, która pomoże wyjść cało dziecku  

z groźnej sytuacji.  

NIEZBĘDNE AKCESORIA:  

• krem z filtrem – chroni skórę Twojego dziecka przed szkodliwym promieniowaniem 

UV oraz przed poparzeniami słonecznymi 

•  kapelusz/czapka osłaniająca głowę – chroni głowę przed udarem i przegrzaniem  

• okulary słoneczne – zabezpieczają oczy dziecka, powinny być dobrej jakości  

• woda do picia – niezbędna w upalne dni!, zapobiega odwodnieniu organizmu  

•  koło ratunkowe – niezastąpione w wodzie, pomaga utrzymać się dziecku na 

powierzchni wody  
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• rękawki (naramienniki) do pływania – mogą zastąpić koło ratunkowe, chronią 

dziecko przed podtopieniem  

•  pianka – lekka, zamiennik koła, chroni przed podtopieniem. 

NIGDY NIE POZWALAJ DZIECKU WEJŚĆ DO WODY BEZ NADZORU OSOBY 

DOROSŁEJ! 

 

 

W LESIE I W GÓRACH 

 

Niewłaściwie przygotowana wyprawa do lasu, czy w góry, także może okazać się 

niebezpieczna. Poza właściwym ubraniem i ekwipunkiem, musimy pamiętać, by na 

wycieczkę górską wybierać się tylko wtedy, gdy jest pewna pogoda, zwłaszcza, gdy 

zabieramy ze sobą dzieci!  

W LESIE –PAMIĘTAJ!  

• Nie pozwól dziecku iść do lasu bez osoby dorosłej!  

• Nie wyrzucajcie śmieci w lesie! 

• Nie zostawiajcie jedzenia dla zwierząt!  

• Należy założyć spodnie i bluzkę z długim rękawem oraz czapkę, aby uniknąć 

ukąszenia kleszcza!  

• Pamiętaj, by założyć dziecku odpowiednie buty!  

W GÓRACH –PAMIĘTAJ!  

•  Nigdy nie pozwalaj dziecku wychodzić w góry bez osoby dorosłej!  

• Pamiętaj o odpowiednim obuwiu dla dziecka i dla siebie! 

•  Pamiętaj o ciepłym ubraniu (może być w plecaku) – wyżej zawsze jest chłodniej!  

• Weź ze sobą gorący napój w termosie!  

• Zabierz pelerynę przeciw deszczową! 

 
NIGDY NIE WYBIERAJCIE SIĘ W GÓRY, GDY POGODA NIE JEST 

PEWNA! 

 

 

NA PODWÓRKU 

 

Także na przydomowym podwórku często dochodzi do wypadków z udziałem naszych dzieci. 

Pamiętajmy o kilku zasadach:  

• Nie pozwól bawić się dziecku w pobliżu ulicy!  
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• Dziecko nie może przechodzić przez ulicę bez osoby dorosłej!  

• Uczulaj swoje dziecko, by nigdy nie oddalało się z nieznajomą osobą! 

• Przypominaj, by nie mówiło osobie nie znajomej, gdzie mieszka!  

• Pilnuj, by dziecko nie bawiło się w pobliżu placu budowy!  

• Dziecko nie może oddalać się z placu zabaw bez opiekuna!  

 

W DRODZE 

 

W czasie wakacji dużo podróżujemy, także z dziećmi. O ile na bezpieczną jazdę pociągiem 

czy autokarem mamy niewielki wpływ, na pewno możemy bezpiecznie podróżować  

z dzieckiem samochodem.  

O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ, PRZEWOŻĄC DZIECKO W SAMOCHODZIE?  

• Odpowiednim foteliku, dostosowanym do wagi i wieku dziecka. 

•  Fotelik powinien być przymocowany natywnym siedzeniu, najlepiej za siedzeniem 

kierowcy – to najbezpieczniejsze miejsce. 

•  Dziecko musi być zapięte pasem bezpieczeństwa. 

PAMIĘTAJMY, DZIECKO ZAWSZE MUSI BYĆ ZAPIĘTE  

W FOTELIKU. 

 

O numerach alarmowych nie zapominaj. Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina! 

997- to telefon na policję, tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie.  

998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży.  

999- to numer na pogotowie, dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie. Gdybyś 

jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać, wystarczy o jednym ogólnym 

numerze pamiętać.  

112- tam możesz wszystko zgłosić i o każdy rodzaj pomocy poprosić. 

601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą  

601 100 300 – numer ratunkowy w górach 
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PRZEDSZKOLAKI GOTUJĄ 

 

 

 

 

 

SERNIK NA ZIMNO 

 

Składniki:  

• opakowanie ciastek typu Digestive 

•  300 g roztopionego masła 

• 2 łyżki cukru  

• 2 opakowania (ok. 450 g) serka śmietankowego w temperaturze pokojowej 

• puszka słodkiego mleka skondensowanego (400 ml) 

• ok. 60 ml soku z cytryny  

• 1 łyżeczka esencji waniliowej (ewentualnie cukier wanilinowy)  

 

Przygotowanie:  

Dzieciom pozwólcie przesypać ciastka do woreczka i pokruszyć je (najłatwiej rozwałkować je 

zwykłym wałkiem do ciasta), a następnie przesypać do dużej miski, dokładnie wymieszać  

z cukrem i masłem. Tę masę rozłożyć w formie do tarty, dociskając do spodu i brzegów, 

schłodzić w zamrażarce przez przynajmniej 10 minut. W tym czasie zajmijcie się 

przygotowaniem masy serowej: mikserem ubijcie na średnich obrotach serek, stopniowo 

dolewając mleko skondensowane, na końcu dodając sok z cytryny i esencję waniliową. 

Następnie wystarczy przelać tak przygotowaną masę na schłodzony ciasteczkowy spód, 

wyrównać i schładzać przez ok. 3 godziny. Przed podaniem możecie udekorować sernik 

borówkami, malinami, truskawkami, brzoskwiniami lub innymi ulubionymi owocami.  
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WAKACYJNE ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 

 

Wakacje tuż tuż. Warto ten czas spędzić owocnie z dzieckiem. Nasze pociechy uwielbiają 

całymi dniami przebywać na świeżym powietrzu. Niech ten czas będzie wspaniałą zabawą 

zarówno dla najmłodszych jak i ich rodziców. Oto kilka propozycji wspólnego spędzenia 

czasu:  

Skojarzenia - Zacznij zabawę, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie dziecko 

mówi słowo kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty szukasz skojarzenia 

do „gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę („morze”, „piasek”, „babki”...).  

Malowanie farbami – pozwólmy dziecku malować dłońmi. Dzieci uwielbiają farby, dajmy 

im możliwość pobrudzenia się i poznania konsystencji farb. Zabezpieczmy wcześniej ubranie 

oraz miejsce rozkładając ceratę. Dajmy dziecku swobodę na twórczy rozwój.  

Teatrzyk sylwet- spróbujmy wejść w świat dziecka. Wydrukujmy lub narysujmy wspólnie 

ulubionego bohatera dziecka, naklejmy go na patyczek po lodzie i nawiążmy dialog  

z dzieckiem. 

 Gry planszowe, quizy, warcaby itd. – wszelkiego rodzaju gry a zwłaszcza quizy wspaniale 

stymulują mózg naszych pociech, rozwijają myślenie, poszerzają słownictwo i wiedzę  

o otaczającym świecie.  

Poszukiwanie skarbów: Na dworze w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie) 

schowaj jakiś przedmiot – coś słodkiego albo drobny prezent. Powiedz: „Idź do przodu, stań, 

idź w stronę ławki, omiń ją, szukaj na dole....”. Innym poleceniem może być podanie liczby 

kroków, jakie dziecko ma przejść.  

Skakanie na skakance, gra w klasy itd. – przypomnijmy sobie jak wspaniale bawiliśmy się 

na powietrzu. Dzisiaj skakanka odchodzi już w niepamięć, a szkoda. 
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ZADANIA DLA PRZEDSZKOLAKA 
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Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne dziękują wszystkim Rodzicom 

za wspieranie i udział w wielu przedsięwzięciach w roku szkolnym 

2020/2021. 

 

Dziękujemy Rodzicom dzieci kończących edukację w naszym 

przedszkolu. Życzymy Państwu pomyślności oraz szczęścia,  

aby wasze kochane starszaki znalazły swoje miejsce w życiu. 

 

Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy radosnych, wesołych 

 a przede wszystkim bezpiecznych wakacji! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie autorstwa: 

Anna Stopkowicz i Agnieszka Zagawa 

Materiały wykorzystane pochodzą z zasobów własnych a także z Internetu 


