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Już zaczęło się lato! A wraz z nim – taki obrazek:
kosz pełen czerwonych malin, złote, słoneczne plaże.
Pan Czerwiec w sadzie zielonym,
z jabłkiem pachnącym, czerwonym.
Pan Lipiec na kombajnie, z kropelką potu na nosie.
Pan Sierpień na skraju lasu, z grzybów pełnym koszem.
Takie właśnie jest lato! Ciepłe, złote pachnące!

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice!

Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma ważnymi wydarzeniami. To także czas, w którym
należało sprostać różnym wyzwaniom i trudnościom. Zmagaliśmy się z trwającą pandemią Covid
19. Pomimo tego staraliśmy się sprostać oczekiwaniom dzieci i Rodziców. Towarzyszyło nam
wiele imprez wewnętrzprzedszkolnych, byliśmy aktywni w środowisku, podejmowaliśmy akcje
charytatywne. Słuchaliśmy Waszych rad, drodzy Rodzice i nie pozostawaliśmy obojętni na uwagi i
sugestie. Dzieliliśmy się naszym życiem przedszkolnym na łamach naszej gazetki, tablic
informacyjnych w przedszkolu, a przede wszystkim poprzez stronę internetową, która tak chętnie
jest odwiedzana. Życzymy, by wakacje były czasem efektywnego wypoczynku, byśmy wszyscy
mogli nabrać sił i zapału do zabawy i pracy w kolejnym roku szkolnym. Życzymy, aby
nadchodzące wakacje były ciekawe, radosne, a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały
poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni.

Do zobaczenia po wakacjach!
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TO JUŻ BYŁO….

KONCERT MUZYKI ETNICZNEJ
W pewien czwartkowy kwietniowy dzień od samego rana
słychać było dźwięk bębnów dobiegających z przedszkola,
a wszystko za sprawą niezwykłego koncertu muzyki
etnicznej wielu kultur świata, którego wykonawcą był pasjonat tego gatunku występujący
pod

dość

oryginalnym

pseudonimem

artystycznym

jako

„Rootsofcongas”.

W trakcie koncertu dzieci mogły zobaczyć z czego jest zrobiony bęben i jak się go tworzy,
leżąc wsłuchiwały się w śpiew ptaków, rechot żab, padający deszcz, a nawet dźwięk
dzwoneczków na góralskich halach, a wszystko w wykonaniu niezwykłych sprzętów
grających. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały ciekawostek o dość nietypowo
wyglądających instrumentach, podziwiały dżambę, bęben w kształcie grzyba pochodzący z
Senegalu, czy malutką, mieszczącą się w dłoni dorosłego człowieka, kalimbę dźwiękiem
przypominającą cymbałki. Dzieci z zapałem dmuchały w ogromny wydrążony i ozdobiony
kawałek pnia, a nawet miały okazję wypróbować naszego polskiego ludowego ptaszka
napełnionego wodą, jednak największą frajdę sprawiła maluchom możliwość grania na
ogromnych

afrykańskich

bębnach. Dla

wszystkich

przedszkolaków to było niezapomniane przeżycie.
KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY
Przedszkolaki przy współudziale rodziców wzięły czynny udział
w akcji zorganizowanej przez nasze przedszkole. Chętni
przynosili sadzonki kwiatów, bylin, ziemię, doniczki itp.
Sadzenie i sianie roślin z dziećmi to zabawa i nauka.Praca w
ogrodzie dostarcza dzieciom mnóstwa radości. Dzieci były zachwycone możliwością
przesypywania ziemi, upychania jej w donicach i zwilżania wodą

z konewki. Udając

ogrodników rozmawiali o tym po co roślinom są korzenie, dlaczego chowają je w glebie,
dlaczego ziemia nie może być sucha.Tak wspólnie spędzonego czasu dzieci z pewnością nie
zapomną nigdy, a rozwijające się kwiaty będą miały jeszcze większą wartość!
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i ukwiecenie naszego ogrodu!!
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PRZEDSZKOLACY SAMODZIELNIE ROBIĄ ZDROWE KANAPKI
Od maja

tradycją naszego przedszkola stały się

cotygodniowe samodzielnie przygotowywane śniadania
przez przedszkolaków. Dzięki temuprzedsięwzięciu
dzieci

utrwalają odpowiednie nawyki żywieniowe,

rozwijają wyobraźnię, dbają o higienę oraz uczą się
sprawnie posługiwaćnożem w czasie wykonywania
kanapek . W każdy piątek na stołach goszczą świeże
warzywa: sałata, rzodkiewka, papryka, pomidor, ogórek oraz kiełki. Nie rakbwędliny, sera a
także pieczywa.

DZIEŃ MAMY I TATY
Dzień Mamy i Dzień Taty to jedne z
najpiękniejszych świąt w roku…”
W naszym przedszkolu do święta Mamy i
Taty dzieci przygotowywały się od dawna. Ze względu na pandemię i związane z nią
obostrzenia nie odbyły się oficjalne spotkania w grupach ale dzieci

zaprezentowały

wierszyki, piosenki i tańce na nagraniach a samodzielnie wykonane prezenty wręczyły
swoim rodzicom w domu. Było bardzo wesoło i uroczyście.

DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają młodsze i starsze
przedszkolaki. Mając na uwadze, że szczególnie w tym dniu dzieci powinny być
uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on pełen atrakcji, wyjątkowy
i długo wspominany.W tym roku, w naszym przedszkolu jego obchody odbyły się 1 czerwca
a dzięki sprzyjającej pogodzie była możliwość zorganizowania go na placu przedszkolnym z
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udziałem wychowanków z kilku grup wiekowych: truskawek, wiśni, ananasów i malinek.
Atrakcją było malowanie buziek, zabawy na dmuchanym zamku,

Dzieci z grupy jagodowej i cytrynowej wyjechały na wycieczkę do Dino Parku i McDonalda
do Malborka.
Dzieci z grupy pomarańczowej udały się na piknik na Miłosną. Zwiedziły Mini Zoo,
park dendrologiczny, później był grill, malowanie buziek, zawody sportowe i zabawy
muzyczne.

Podziękowanie
Drodzy rodzice, bardzo dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę i pomoc
potrzebującym. Wiele osób włączyło się do naszej akcji pod hasłem ,,Darów moc na
Wielkanoc”za co serdecznie dziękujemy. Razem zebraliśmy około 50 kg produktów o
długim terminie przydatności.
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UROCZYSTE POŻEGNANIE SZEŚCIOLATKÓW

Rok szkolny - pełen ciekawych zdarzeń, dobiega
końca. W czerwcu „starszaki" przygotowują się do
uroczystości pożegnania przedszkola.
Żal będzie się z nimi rozstać, ale cóż - jak mówią
słowa piosenki: „Upływa szybko życie, jak potok
płynie czas -za rok, za dzień, za chwilę razem nie
będzie nas!" Życzymy więc wszystkim starszakom
powodzenia w szkole, radości ze zdobywania wiedzy i miłych wspomnień z przedszkola!
„Wszyscy już na zawsze, kochane starszaki, pamiętać będziemy te Wasze buziaki!"


Uroczystość zakończenia roku szkolnego w grupie Malinowej odbędzie się
23.06.2021 godz. 16.00



Uroczystość zakończenia roku szkolnego w grupie Pomarańczowej odbędzie się
24.06.2021 godz. 16.00

A tymczasem?
„Jeszcze tylko chwila, jeszcze parę dni, przyjdą już wakacje
i tęczowe sny..."
„Żegnaj, więc żegnaj przedszkole, wakacje przed sobą mamy!
Wrócimy za dwa miesiące, we wrześniu znów się spotkamy

Redakcja:
Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi w Kwidzynie
Opiekun gazetki: Magdalena Chmielecka
Redaktor: Ewa Zawadzka- Stippa, Dorota Jankowska
Korektor: Marzena Pokora
www.przedszkoleintegracyjne-kwidzyn.pl
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Klaudia Hanis
Znak zodiaku : WODNIK

Hobby :
czytanie książek, podróże, psychologia
W swojej pracy cenię :
bardzo lubię kontakt z ludźmi, praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję, chęć do
działania,mnóstwo pozytywnej energii. Nie jest monotonna, każdy dzień jest inny,
pełen nowych wyzwań , z dziećmi nigdy nie jest nudno ;)
Wskazówki, porady dla rodziców :







pozwolić dziecku na samodzielne wykonywanie
codziennych czynności
wspierać dziecko w rozwijaniu pasji i talentów
cieszyć się z najmniejszych sukcesów i osiągnięć
okazywać wsparcie
okazywać zainteresowanie w każdej sferze życia

Wskazówki dla dzieci :









zostawiajcie uporządkowane miejsca po zajęciach i zabawie
dbajcie o rzeczy swoje jak i kolegów
bądźcie koleżeńscy i pomocni
nie przejmujcie się jak coś nie uda, na
wszystko potrzeba czasu
okazujcie s
obie wzajemnie szacunek
bądźcie za
wsze uśmiechnięci i gotowi na nowy
dzień w przedszkolu
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O roli ojca
Mama i tata są niezbędni do prawidłowego
rozwoju

dziecka.

Rodzice

stanowią

wzorzec zachowań do naśladowania, uczą
życia, wspierają, opiekują się, troszczą się
o maluchy, wychowują je. Mężczyzna
zajmuje szczególne miejsce w strukturze
rodziny – dostarcza wzorca męskości. Jest
jednocześnie mężem i ojcem. Miłość
ojcowska ma inny charakter niż miłość
macierzyńska. Erich Fromm twierdził, że miłość matki to miłość bezwarunkowa. Matka
kocha dziecko za to, że po prostu jest. Natomiast ojciec kocha maluchy miłością warunkową
– kocha za coś, za realizację poleceń, dyscyplinę i posłuszeństwo. Role matki i ojca są
potrzebne, gdyż wzajemnie się uzupełniają. Jaką rolę odgrywa ojciec w wychowaniu
dziecka?
Ojciec stawia wymagania dziecku, ucząc w ten sposób, jak pokonywać życiowe trudności,
jak być odważnym, skutecznym, szlachetnym i prawym człowiekiem. Ojciec mobilizuje
dzieci do radzenia sobie z problemami, precyzuje oczekiwania, co stymuluje rozwój
społeczny dziecka i przygotowuje je do dorosłego życia. Dziecko, któremu nie stawiano
żadnych wymagań, któremu pobłażano, od którego niczego nie wymagano, staje się
„życiowym niedorajdą”. Takie dziecko zazwyczaj
prezentuje postawę roszczeniową, nie potrafi dawać,
jedynie by brało od innych. Ponadto, staje się mało
odporne na stresy, frustracje, porażki i słowa
krytyki. Miłość ojcowska inspiruje szkraby do pracy
nad sobą, do samodoskonalenia, rozwijania swoich
umiejętności. Ojciec stanowi też pierwszy wzorzec
męskości i to zarówno dla synów, jak i córek.Jednym
z głównych zadań ojca w wychowaniu dziecka jest
zapewnienie

poczucia

bezpieczeństwa.
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Dobry

kontakt na linii ojciec-dziecko redukuje poczucie zagrożenia. Szczera rozmowa z
tatą pozwala sprostać trudnościom, jakie dziecko napotyka w swoim życiu – maluch
nabiera pewności siebie, siły, odwagi, samodzielności, odpowiedzialności, ma poczucie
oparcia w ojcu. Brak troski ze strony ojca powoduje, że maluch czuje się bezradny i
bezbronny. Łatwo go wówczas skrzywdzić i zranić. Ojciec stanowi też, obok matki,
pierwszy wzór do naśladowania. Jest człowiekiem, któremu dziecko ufa, a zaufanie to
zasadza się na wspólnym przebywaniu i towarzyszeniu dziecku od pierwszych chwil jego
narodzin. Ojciec ukazuje równi
maluchom cel ludzkiego życia. Spełnia rolę swego rodzaju „mistrza”, który z jednej strony
kształtuje osobowość dziecka, uwrażliwia jego sumienie, uczy uczciwości.
odpowiedzialności, autorefleksji, sprawiedliwego traktowania ludzi, a z drugiej strony –
uczy sztuki życia w świecie, wyprowadza dziecko z domu i otwiera przed nim świat.

GDY DZIECKO SIĘ BUNTUJE….


Zachowaj zimną krew. Jeśli zdołasz
zapanować nad swoimi emocjami to już
połowa sukcesu.



Mów spokojnym tonem. Wtedy masz
większą szansę na to, że dziecko
zrozumie Twoje słowa.



Nigdy nie szarp i nie krzycz. W ten
sposób na pewno nie uspokoisz dziecka.



Staraj się dziecko przytrzymać. Mocno przytul je do siebie aż do momentu, kiedy
osłabnie jego fizyczny opór.



Zaproponuj jakiś ruch. Jeśli razem poskaczecie lub po tupiecie, to pomoże
rozładować napięcie



Nie zostawiaj dziecka samego. Ono w takiej chwili bardzo Ciebie potrzebuje.



Bądź stanowcza i nie ustępuj. Dziecko musi wiedzieć, że złość nie jest sposobem
na wyegzekwowanie zachcianki.
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MOJE DZIECKO JEST UPARTE
Dziecięcy upór nierzadko doprowadza do rozpaczy zarówno rodziców jak i ich przedszkolne
wychowawczynie.

Ale co to właściwie znaczy, że dziecko jest uparte?
Uparte dziecko zwykle cechuje bardzo silne poczucie niezależności. Z jednej strony jest to
zjawisko bardzo pozytywne, ponieważ osoby niezależne są zwykle stanowcze, pewne siebie,
zdecydowane i wytrwałe. Z drugiej - niezależności towarzyszy zwykle nieustępliwość, kłótliwość i
buntowniczość. Silna wola upartego dziecka zwykle stoi jednak w sprzeczności z tym, co dorośli
uważają za najlepsze dla niego. Dlatego głównym zadaniem osób, pod których opieką (rodzice,
opiekunowie, wychowawcy) jest takie dziecko, jest umiejętne skierowanie ku odpowiednim celom.
Wiele typowych cech "uparciucha" ma związek z jego temperamentem, czyli wrodzoną
skłonnością do reagowania w określony sposób.
Na ogół uważa się, że temperament jest cechą wrodzoną każdej jednostki. Prowadzone
badania psychologiczne wykazują jednak, iż zachowanie dziecka jest wypadkową temperamentu i
stosowanych metod wychowawczych. Dlatego tak trudno rozgraniczyć te dwa czynniki warunkujące
proces wychowania dziecka.
Uważa się zatem, że u podstaw postępowania dziecka leży jego temperament, ale
charakterystyczne zachowania dziecka (dobre lub złe) kształtuje dopiero jego wychowanie
społeczne.
Do najczęstszych kłopotów, jakie sprawiają małe i uparte dzieci, należą: napady złości,
agresja, problemy z jedzeniem, ubieraniem się, kłamstwa i rywalizacja między rówieśnikami.
Napady złości mają określony cel, którym jest próba zwrócenia na siebie uwagi lub sposób na
otrzymanie upragnionej rzeczy. Jeżeli dziecko ma skłonność do reagowania w ten sposób, należy
dążyć do ograniczenia częstotliwości i zmniejszenia intensywności tych zachowań. Pomóc w tym
mogą następujące zalecenia:
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chwalimy dobre zachowanie dziecka, ilekroć poradzi sobie ono z daną sytuacją w
odpowiedni sposób, nie wykorzystując płaczu, krzyku i ciskania przedmiotami



podejmujemy

działanie

zanim

rozpocznie się napad, zwykle poprzedza
go złe zachowanie (płacz, krzyk)


ignorujemy napady złości: nie jest to
łatwe, ale daje pewność, że dziecko nie
otrzyma

nagrody

zainteresowania
oczywiście

nie

się

w
jego
polega

postaci
osobą
to

na

pozostawieniu dziecka samemu sobie,


starajmy się, aby napad złości nie
przyniósł pożądanych przez dziecko
rezultatów w postaci, na przykład, uniknięcia czegoś, tylko dlatego, że krzyczy i płacze,



nie pozwólmy wyprowadzić się z równowagi - nigdy na dziecko w takiej sytuacji nie
krzyczmy,



po ataku złości nie wracajmy do tego, nie roztrząsajmy,



dajmy dziecku do zrozumienia, że rozumiemy jego zdenerwowanie, ale dopiero wtedy, gdy
się uspokoi. Można wtedy powiedzieć: „Przykro mi, że byłeś tak strasznie zły, ale takie
zachowanie nie jest dobrym rozwiązaniem„ - dziecko w wieku przedszkolnym potrafi już
zrozumieć taki komunikat,



z czasem możemy też uczyć wyrażania swoich uczuć za pomocą słów: kiedy dziecko
nabierze w tym wprawy, ataki złości staną się coraz rzadsze.

Wiele upartych dzieci bije, popycha, gryzie, rzuca różnymi przedmiotami, aby osiągnąć określony
cel. W późniejszym wieku tego typu agresja słabnie, ale najczęściej zastępuje ją agresja słowna.
Dlatego warto pracować nad tym, aby redukować tego typu zachowania jeszcze w dzieciństwie.

11

PORADY DLA RODZICÓW
Istnieje kilka sposobów:


podobnie jak w przypadku napadów złości chwalmy malucha, kiedy swoją frustrację
rozładowuje w sposób nieagresywny,



kiedy kryzys mija, uczymy dziecko innych, niż agresja zachowań. Począwszy od trzeciego
roku życia możemy udzielać takich na przykład rad: „Jeśli jesteś zły, weź głęboki oddech i
przyjdź ze mną porozmawiać”, z czasem dziecko nauczy się stosować tę metodę,



ograniczajmy oglądanie nieodpowiednich programów telewizyjnych,



okażmy dziecku, że rozumiemy jego złość, ale jednocześnie dajmy mu do zrozumienia, że
takie zachowanie nie będzie akceptowane. Możemy wtedy powiedzieć: „Wiem, że byłeś zły,
ale nie wolno Ci nikogo uderzyć, nawet, jeśli byłeś wściekły”.

Współuczestniczenie w wychowaniu upartego dziecka nie jest zadaniem łatwym. Jeśli
jednak nie podejmiemy żadnego działania, trudności z jego zachowaniem będą narastały i zaowocują
poważnymi problemami w szkole.
Powyższy tekst jest jedynie sugestią, wskazówką dla często bezradnych i bezsilnych rodziców oraz
wychowawców małych uparciuchów.
Opracowanie na podstawie książki: R. Forehand, N. Long: „Jak wychowywać uparte dziecko?”
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Cześć, tu Wasz przyjaciel Kubuś Puchatek, pełną główkę mam pomysłów, więc zapraszam do
półmisków.

TORT DLA TATY Z OKAZJI JEGO SWIĘTA –
23 CZERWCA

Biszkopt:
6dużych jajek, 1 niepełna szklanka cukru, 1 szklanka
mąki tortowej, 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżka octu, szczypta soli
Sok do nasączenia biszkoptu:
150 ml wody
sok z połówki cytryny
2 łyżki wódki bądź 1 łyżka spirytusu
1 łyżeczka cukru
Krem śmietanowy:
600 ml śmietanki 30 % lub 36 %
250 g sera mascarpone
3 opakowania śmietan fixu
3 łyżki cukru pudru
Plus:
owoce
czekolada gorzka do dekoracji
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Żyj z przyrodą w zgodzie
1. Na wycieczce, na kolonii,
tam gdzie rzeka tam gdzie las.
Skarbów ziemi trzeba bronić,
kwiatów, zwierząt, drzew i gniazd.

Ref: Żyj z przyrodą w zgodzie! Odsuń od niej zło!
I pamiętaj co dzień, żeby chronić ją!
Żyj z przyrodą w zgodzie, to wspaniała rzecz.
Na ziemi, na wodzie warto druhów mieć.
Żyj z przyroda w zgodzie! Odsuń od niej zło!
I pamiętaj co dzień, żeby chronić ją!
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Poradnik babuni…
Lato w tym roku jest bardzo ciepłe. Możemy spędzać na dworze prawie całe dni. A już
niedługo wakacje!!!!!Przygotowałam kilka propozycji
prostych zabaw właśnie na świeżym powietrzu.
Czasem takie proste, a zapominamy, że można tak
fajnie i aktywnie spędzić razem czas.
Mało który maluch nie lubi zabaw na świeżym
powietrzu. Ruch jest potrzebny do prawidłowego
rozwoju, więc warto korzystać z okazji. Zabawy
ruchowe sprawiają, że kształtuje się poczucie równowagi, sprawność mięśni, precyzja
ruchów, zręczność. Do tego dziecko wyszaleje się i rozładuje nagromadzoną energię. To
polepszy też jego zdrowie, sen i apetyt. Swobodny, wszechstronny ruch to też sposób na
zapobieganie wadom postawy u dzieci. Same korzyści
Rzut do celu – można rzucać do celu, do kosza, do narysowanej lub stworzonej np. z
chusty/koca obręczy. Wystarczą piłeczki lub woreczek. Odległość możesz z czasem
zwiększać, tak by dziecko miało większą trudność i jednocześnie przybierało inną pozycję do
rzutu.

Kręgle – z puszek, plastikowych butelek. Wystarczy piłka i zabawa gotowa
Poszukiwanie skarbu – skarb można ukryć w piasku, pod krzaczkiem. Można poprostu
zachęcić dziecko do poszukiwania skarbu, jak w zabawie w chowanego, a można stworzyć
całą historię. Chować karteczki, z kolejnymi wskazówkami, rysować kredą wskazówki itp.
Gra w piłkę – nożną, do celu, siatkówka.
Przechodzenie przez linę – nie takie proste jak się
wydaje, a bardzo fajne ćwiczenie. Do tej zabawy też
może przydać się chusta – wystarczy zawiązać
między drzewami, krzesłami, tak by była
odpowiednio
naprężona.
Na
wysokości
dostosowanej do możliwości dziecka.
Hamak, huśtawka – dzieci lubią być bujane,
huśtane. Można pójść na plac zabaw, a można samemu zawiązać chustę np. pomiędzy dwoma
drzewami, pod stołem itp.

Zabawa w chowanego – kto nie lubi zabawy w chowanego?
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Małgosia i Pawełek wesoło spędzają wakacje nad morzem.

Dla ciebie przygotowali zadanie specjalne.
Znajdź na obrazkach pięć różniących je szczegółów
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PRZYPORZĄDKUJ UBRANIA ODPOWIEDNIO DO POGODY
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Znajdź 5 różnic pomiędzy
obrazkami.
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Poczytaj swojemu dziecku…
WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA
Opowiadanie S. Karaszewskiego „Wakacyjne plany”
Z początkiem czerwca rozkwitły akacje. Cudowny zapach białych kwiatów akacji zwabił tysiące
pszczół krążących wokół drzew brzęczącą chmurą. Zbierały pyłek i nektar kwiatów na pyszny miód
akacjowy. Sześciolatki, dla których były to już ostatnie dni w przedszkolu, myślały o swoich
przyszłych szkołach. Niektóre z radością, inne z lekkim niepokojem. Szkoła szkołą – ale wcześniej są
wakacje. – Jadę do Krainy Wielkich Jezior – powiedział Bartek. – Mama i tata mają żaglówkę i
wyruszymy w długi rejs po jeziorach. Będziemy łowili ryby, rozpalali ognisko na brzegu, smażyli
ryby i piekli kiełbaski. A wieczorem dobijemy do przystani i prześpimy się w namiocie na polu
namiotowym. – Ja też kiedyś byłem nad jeziorami – wtrącił Tadek. – Ale nie chciałbym tam jechać.
Wszędzie tłok, pełno żaglówek, kajaków, motorówki i skutery wodne prują jak szalone. Zostawiają
smugi spalin i plamy paliwa na wodzie. Brzegi jezior błotniste i pozarastane trzcinami. Na żaglówce
cały czas trzeba siedzieć spokojnie, bardzo łatwo wpaść do wody. Ja wolę ciszę, spokój, gdzie mogę
posłuchać śpiewu ptaków i rechotania żab. Jadę do wujka, do leśniczówki. Razem z wujkiem i ciocią
będę poznawał zwyczaje zwierząt leśnych. Będziemy rozpoznawać tropy różnych zwierząt. Będziemy
zbierać rogi zgubione przez rogacze, samce saren, jelenie, łosie i daniele. Wujek nauczy mnie
rozpoznawać drzewa po liściach, kwiatach nasionach i kształcie koron. A z ciocią będziemy zbierać
różne zioła, suszyć je. Zioła to naturalne lekarstwa. Ciocia jest doświadczoną zielarką i wie, które
rośliny na co pomagają. – A ja pojadę nad morze – powiedziała Ania. – Będziemy kąpali się w morzu,
opalali na piaszczystej plaży, razem nazbieramy ładnych kamyków, muszelek, żółtych i brązowych
bursztynów. A potem będziemy kopać w piasku dołki, budować zamki, które przyozdobimy
kamykami i patykami. Muszelki i bursztyny zbierzemy do pudełka, to będzie nasza wakacyjna
pamiątka. – To prawda, morze jest piękne – dodał Grzesiek. – Ale bardzo kapryśne. I plaże wspaniałe,
piaszczyste. Pod warunkiem, że nie wieje wiatr. Bo wtedy piasek jest wszędzie: w ubraniu, włosach,
oczach. Woda w Bałtyku przeważnie jest bardzo zimna, a nawet lodowata. Nie da rady się kąpać.
Można co najwyżej zamoczyć nogi, a potem szczękać zębami. A kiedy jest wysoka fala, to nawet nie
wolno zbliżać się do wody. – A ja pojadę z rodzicami w góry. – powiedziała Zosia. – Rodzice
zabierają rowery górskie. Będziemy jeździć po szlakach rowerowych, a tam, gdzie nie da się dojechać
na rowerze, pójdziemy pieszo z kijkami i plecakami, aż do schroniska i jeszcze dalej, na sam szczyt
góry, skąd są piękne widoki. – Góry są bardzo niebezpieczne. Pełno przepaści, można spaść i się
połamać. Gdy wieje halny, łamie drzewa, świerki się przewracają. Pogoda szybko się zmienia. Nawet
w słoneczny dzień może zaskoczyć burza. A wtedy – grzmią takie pioruny, że nie wiadomo, gdzie się
skryć! – A ja pojadę do babci i dziadka na wieś – powiedziała Helenka. – Może nie ma tam jezior,
morza ani gór, ale jest za to piękna, czysta rzeka, nie za szeroka i płytka, piaszczyste plaże, którymi
jeśli ktoś chce – może spacerować kilometrami. Można płynąć z prądem w pontonie albo w kajaku,
albo w łódce – jak kto chce. I jest las – a w nim sarenki, lisy, zające, a nawet widziałam łosie! – Na
wsi strasznie nudno! – wybrzydzał Filip. – Nie ma kina, placów zabaw, mało dzieci, nie ma się z kim
bawić. Trzeba uważać na kundle, które biegają wszędzie i tylko patrzą, żeby ugryźć w nogę. Nie
można się od nich opędzić. Na łąkach pasą się krowy i konie, które brzydko pachną, brudzą, trzeba
uważać, żeby w coś nie wdepnąć! – Dzieci opowiadały o swoich wakacyjnych wyjazdach, o
podróżach i atrakcjach, jakie na nie czekają. Rozgorączkowane, przerywały sobie nawzajem,
przekrzykiwały się jedno przez drugie. Tylko jedno dziecko, Krzyś, stał z boku, przysłuchiwał się, ale
nie powiedział ani słowa. Miał smutną minę i łzy szkliły mu się w oczach. – A ty, Krzysiu, gdzie
pojedziesz na wakacje? – spytała Helenka. – Ja nigdzie nie pojadę – powiedział Krzyś i się rozpłakał.
Dzieci umilkły. Podeszły do Krzysia i zaczęły go pocieszać. Żeby ci nie było smutno, będziemy
wysyłać pocztówki. I będziemy dzwonili, żeby opowiedzieć, jak jest na wakacjach! I przywieziemy ci
pamiątki z naszych podróży. I opowiemy ci, gdzie byliśmy, co robiliśmy i narysujemy ci obrazki z
naszych podróży. I będziesz się czuł, jakbyś był z nami! Krzyś rozpromienił się. W lecie zostanie
domu, ale jednocześnie będzie tam, gdzie jego przyjaciele.
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Atrakcje Opolszczyzny dla dzieci.
Wakacje i podróże przed nami. Zapraszamy do odwiedzenia jednego z regionów naszego
kraju jakim jest Opolszczyzna, gdzie jest wiele pięknych i ciekawych miejsc Zapraszamy do lektury.
JuraParkjest
zlokalizowany
w
Krasiejowie
nie
przypadkiem. Od lat trwają tu bowiem wykopaliska, dzięki którym
odnaleziono m.in. nowy gatunek dinozaura, który na cześć regionu
otrzymał nazwę SilesaurusOpolensis. Ścieżka, w czasie zwiedzania
której oglądać można modele dinozaurów w skali 1:1, liczy półtora
kilometra. Ale nie ona jedna jest atrakcją Krasiejowa, choć jest to jak podają gospodarze -największy tego rodzaju obiekt w Europie.
Na turystów czeka również Tunel Czasu, w którym cofamy się aż do
czasów Wielkiego Wybuchu i kształtowania się Wszechświata i
Ziemi. Jest ogromny plac zabaw z 12-metrową wieżą, z której
zjeżdża się rurami. Są huśtawki, ścianki wspinaczkowe, pajęcza sieć
i mnóstwo piasku. Wiosną i latem w JuraParku
działa również park rozrywki z wieloma karuzelami, wielkimi
dmuchanymi zabawkami i małpim gajem, gdzie roi się od kryjówek
w gigantycznych jajach dinozaurów. Na amatorów mocnych wrażeń
czekają seanse w kinie 5D, gdzie siedząc na fotelu, można wybrać się np. w szaloną przejażdżkę
kolejką górską czy spędzić noc w muzeum, w którym ożył dinozaur.
Opolskie ZOOpołożone jest na malowniczej wyspie Bolko. Na 20 hektarach żyje około tysiąca
zwierząt. Ogród specjalizuje się w hodowli lemurów, pazurkowców i zwierząt kopytnych, a także
żyraf. Ma też, jako jedyny w Polsce, basen z uchatkami kalifornijskimi, których karmienie jest
zawsze dla zwiedzających wielkim spektaklem. Dla tych, którzy sami chcieliby nakarmić zwierzęta,
przygotowano mini-zoo. Na głaskanie i karmienie czekają tu młode zwierzęta, znajdujące się pod
czujnym okiem pracowników ogrodu. Poza
kontaktem ze zwierzętami, w opolskim ZOO jest
też miejsce, w którym najmłodsi będą mogli się
wyszaleć - mowa o placach zabaw, a także parku
linowym przeznaczonym dla dzieci od 3 do 13 lat.
Zainstalowane na drzewach tunele, zjeżdżalnie,
mostki czy sieć pająka są dostępne dla maluchów
od maja do końca września, a w kwietniu i
październiku w weekendy. Do parku linowego
obowiązuje dodatkowy bilet.
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Zamek w Mosznej zabytkowa rezydencja
położona we wsi Moszna, w województwie opolskim. Jest
jednym z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na
ziemi opolskiej. Od 1866 do 1945 roku był rezydencją
śląskiego
rodu
Tiele-Wincklerów,
potentatów
przemysłowych. Znajdowało się w nim Centrum Terapii
Nerwic. W związku z budową nowego budynku
szpitalnego, działalność medyczna od kwietnia 2013 roku
zostaje przeniesiona do sąsiadującego obiektu. Pałac jest
częściowo udostępniony do zwiedzania; w kaplicy odbywają się koncerty muzyki kameralnej, a w
galerii wystawy dzieł sztuki. Obiekt otacza ponad dwustuhektarowy park (m.in. trzystuletnie okazy
dębów) oraz stadnina koni.
Gród rycerski w Biskupicach pod Byczynie
zbudowany jest na wyspie i otoczony naturalną fosą.
Na jego budowę zużyto ponad 1,5 tys. kubików drzewa
modrzewiowego i zajmuje on obszar około 2 tys. m2. W
pobliżu nie ma żadnych zakładów przemysłowych, dlatego
można cieszyć się i odpoczywać w zaciszu, na łonie przyrody.
W grodzie można zwiedzić mim. Wnętrze warowni, centrum
kultury
średniowiecznej,
centrum
edukacyjne
oraz
gastronomiczne. W Biskupicach regularnie odbywają się
turnieje rycerskie, gęsim piórem czy warsztaty tkactwa.
Położony między Opolem a Wrocławiem Brzeg jest jednym z najciekawszych miast regionu.
Dzieciom z pewnością spodoba się na tutejszym zamku, który
nazywany jest Śląskim Wawelem. Zabytek klasy zero, jedyny taki
na Opolszczyźnie, to najlepszy przykład architektury renesansu.
Stając na dziedzińcu, można odnieść wrażenie wędrówki w odległe
czasy panowania Piastów Śląskich. W przylegającym do
brzeskiego zamku kościele św. Jadwigi obejrzeć można sarkofagi
ze szczątkami Piastów legnicko-brzeskich, zaś na samym zamku
niedawno otwarto stałą wystawę lamp naftowych.
Dla wytrawnych wędrowców spragnionych mocnych
wrażeń obowiązkowym punktem podróży po Opolszczyźnie muszą
być Góry Opawskie. Są one o tyle przyjazne wędrującym z dziećmi, że nie są ani zbyt wysokie
(najwyższy szczyt, Biskupia Kopa, mierzy 890 metrów nad poziomem morza),
ani
zbyt
rozległe. Chyba najciekawszym szlakiem jest Gwarkowa Perć- trasa niebieska,
nazywana
„żelazną drogą". Szlak prowadzi przez dawne wyrobisko, na terenie którego
wydobywano
łupki fryllitowe wykorzystywane
w
budownictwie.
Po
tej
działalności pozostały wysokie
miejscami na 50 metrów ściany, na
których jak na dłoni widać, jak
czas
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obchodzi się ze skałami. Po ścianach przez cały rok spływa woda, która zimą zamienia się w
niesamowitą lodową pokrywę ze stalaktytami i stalagmitami. Drogę do Gwarkowej Perci przecina
Bystry Potok, który w kilku miejscach tworzy malownicze wodospady. Wprawne
oko dostrzeże zakratowane wejście do dawnej
sztolni, z której przez okrągły rok wypływa woda.
Niezwykłym przeżyciem będzie również wspinaczka
po 35-stopniowej stromej drabinie oraz wędrówka w
poszukiwaniu resztek starej... skoczni narciarskiej.

Sezon na kleszcze


Jeżeli w samym środku lata, w czasie pięknej pogody, nagle zacznie nas łamać w
kościach, pojawi się gorączka,
odczujemy zmęczenie, będziemy mieć
zawroty głowy - zastanówmy się, czy
przypadkiem nie ukąsił nas kleszcz.
Jeśli przebywaliśmy niedawno w lesie,
czy choćby w parku, dokładnie
skontrolujmy swoje ciało i ubranie, czy
nigdzie nie ma na nim kleszczy.

Co zrobić gdy wczepi się nam kleszcz?
Usuwanie kleszczy z ciała nie jest zabiegiem trudnym. Najlepiej, przy pomocy pęsety, ująć
kleszcza bezpośrednio przy skórze i delikatnie, ale zdecydowanym ruchem, wyciągnąć lub
wykręcić go ze skóry. W aptekach dostępne są także specjalne urządzenia do wyjmowania
kleszczy. Należy uważać, aby podczas usuwania nie uszkodzić kleszcza tak, aby w naszej
skórze nie pozostała jego główka.
Nie należy kleszcza zgniatać, przypalać zapałką, smarować tłuszczem ani benzyną. Czynności
te powodują, że kleszcz może zwrócić treść pokarmową, co znacznie zwiększa ryzyko
przeniesienia chorób.
Po wyjęciu pasożyta, ranę należy przemyć środkiem dezynfekującym, a ręce umyć wodą z
mydłem. Miejsce ukłucia należy obserwować przez okres kilku tygodni - gdy pojawi się
zaczerwienie lub powiększający się rumień, trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
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