Rodzina bez przedszkola może wiele uczynić dla dziecka,
przedszkole bez rodziny niewiele …

Drodzy Rodzice
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za zaangażowanie,
współpracę i wsparcie naszego przedszkola
w roku szkolnym 2017/2018
Już się zbliża lato, czas radości, słońca,
wielu przygód i zabaw bez końca!

Kochane dzieci
Z okazji zbliżających się wakacji życzymy Wam miłego i
udanego wypoczynku, dużo słońca i radości na każdy
wakacyjny dzień
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INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE
WAKACYJNYM
W miesiącu lipcu 2018r. przedszkole będzie NIECZYNNE. W tym okresie
organizujemy dzieciom opiekę na zapotrzebowanie w Niepublicznym Przedszkolu
„Jedyneczka” ul. Braterstwa Narodów 65.
Rodziców zainteresowanych prosimy o dokonywanie zapisów dzieci do dnia
15.06.2018r. u nauczycieli w grupach.
Odpłatność za pobyt dziecka zgodna z zasadami odpłatności obowiązującymi
w Przedszkolu „Jedyneczka”.
W miesiącu sierpniu 2018r. przedszkole będzie CZYNNE. W celu właściwej
organizacji pracy w tym okresie również prosimy o zapisy dzieci u nauczycieli
w grupach do dnia 15.06.2018r.
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE dla rodziców dzieci 3-letnich (grupa ananasowa)
odbędzie się dnia 18.06.2018r o godz. 1600.
DNI ADAPTACYJNE W NASZYM PRZEDSZKOLU
W celu stworzenia optymalnych warunków do adaptacji dziecka oraz lepszego
przepływu informacji i współpracy z rodzicami, odbywać się będą w naszym
przedszkolu Dni Adaptacyjne. Zarówno dzieci jak i rodzice będą mieli możliwość
zapoznania się z wyglądem i wyposażeniem sal, poznania pracy nauczycieli.
Przez cały tydzień nasi mili goście będą mieli możliwość uczestniczenia w zabawach
swobodnych i zorganizowanych, nawiązania pierwszych przyjaźni z rówieśnikami
i wychowawcami, pokonując tym samym barierę lęku i niepewności.
Dzieci pod czujnym okiem rodziców i wychowawców uczestniczyć będą w zabawach
konstrukcyjnych, pracach manualnych– wykonując prace indywidualne i zbiorowe,
słuchać czytanych bajek, oglądać kolorowe książeczki. Mamy nadzieję, że
zorganizowane przez nas dni adaptacyjne pomogą w integracji dzieci, rodziców
i nauczycieli. Z pewnością ułatwią dzieciom przekroczenie progu przedszkola już
niebawem, bo 1 września.
Pierwsze zajęcia adaptacyjne odbędą się dnia 19.06.2018r godz. 1515- sala
malinowa, zapraszają Pani Małgosia i Irena.

Dnia 25.06.2018r. o godz. 1530 w Teatrze
Miejskim w Kwidzynie odbędzie się uroczystość
zakończenia przedszkola przez dzieci 6-letnie

Życzymy wszystkim starszakom
powodzenia w szkole, radości ze
zdobywania wiedzy i miłych wspomnień
z przedszkola! „Wszyscy już na zawsze,
kochane starszaki, pamiętać będziemy
Wasze kochane buziaki!"

ABC Teatru
„ABC teatru" to cykl warsztatów teatralnych podczas których dzieci zostały
wtajemniczone w zagadnienia związane z teatrem - kto odpowiedzialny jest za spektakl,
kto może występować na scenie. Dzieci brały również aktywny udział odgrywając różne
scenki. Zajęcia odbywały się w każdy marcowy wtorek w grupie truskawkowej
i jagodowej. Dziękujemy aktorom Sceny Lalkowej w Kwidzynie za przeprowadzenie
zajęć :) Do zobaczenia
Bajka o robocie- wizyta uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie
Dnia 11.04.2018 roku dzieci z grupy Jagodowej gościli uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Kwidzynie wraz z opiekunką Panią Beatą Chudoba oraz z ich
wolontariuszką. Dzieci z uwagą wysłuchały bajki o robotach, następnie odpowiedziały
na wiele trudnych pytań, z którymi poradziły sobie wspaniale. Kolejnym zadaniem
było wspólne wykonanie robota z kartonu, praca zespołowa zawsze dzieciom przynosi
wiele radości. Dziękujemy za wizytę i mamy nadzieję, że do zobaczenia.
Udział grupy Ananasowej w Spartakiadzie
Dnia 20.04.2018 r. dzieci z grupy „Ananasowej” wzięły udział w Spartakiadzie, która
odbyła się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.
Wśród konkurencji sportowych, w których wzięliśmy udział były m.in. bieg między
pachołkami, bieg z jajkiem na łyżeczce, skoki w workach oraz wiele innych zadań
rozwijających szybkość, spostrzegawczość i ogólną sprawność ruchową dzieci. Dzieci
bawiły się wspaniale wśród zagrzewających ich do walki okrzyków w prawdziwiej
sportowej atmosferze. „Czy wygramy, czy przegramy, my się stale rozwijamy"
„Ananasy to są asy”. Na zakończenie drużyny otrzymały z rąk Senatora RP Leszka
Czarnobaja złoty puchar, medale oraz dyplom. Przedszkole otrzymało również klocki
do wspólnych dziecięcych zabaw.
Pomorski Festiwal Piosenki Dziecięcej
Dnia 21.04.2018r. odbył się już XXIV Pomorski Festiwal Piosenki Dziecięcej. Dzieci
z naszego przedszkola zaprezentowały piosenkę z znanej bajki „Piękna i Bestia”,
pt. „Tej historii bieg”.

Nasze cudowne przedszkolaki w składzie:
wokalistka- Wiktoria Doliwa
„Piękna”- Julia Korczak
„Bestia”- Kacper Badura
Zespół „Magiczne świetliki”: Anastazja Kokoszka, Alicja Marciniak, Hanna
Bielawska, Antonia Kiełbowska, Natalia Warzecha i Amelia Szpitter.
po raz kolejny zdobyli główną nagrodę - GRAND PRIX FESTIWALU. Dzieci
zostały przygotowane przez Panią Dorotę Kuc i Eweliną Szwedowską.
Dziękujemy Pani Annie Badura za pomoc w przygotowaniu stroi, a w szczególności
za wykonanie maski dla Bestii, która zachwyciła całą publiczność.
Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.
Nauka pierwszej pomocy przez uczennice klasy Bezpieczeństwo Publiczne
Zbliżają się wakacje, dlatego warto przypominać dzieciom o podstawowych zasad
bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy w trakcie wypadku. Tym razem zajęcia z nauki
pierwszej
pomocy
przeprowadziły
uczennice
Sportowego
Liceum
Ogólnokształcącego w Kwidzynie, z klasy Bezpieczeństwo Publiczne wraz
z opiekunem ks. Danielem Pałkowskim. Dzieci z grupy ananasowej i jagodowej
przypomniały sobie numer alarmowy, odgrywały scenki polegające na wezwaniu
pogotowia, ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, oraz
ćwiczyły masaż serca na fantomie. Dziękujemy za bardzo ciekawą i tak bardzo
przydatną lekcję, mamy jednak nadzieje, że nigdy nie będziemy musieli tej wiedzy
użyć w praktyce.
Wojewódzki konkurs plastyczny
Wychowanek naszego przedszkola, pięcioletni Stefanek Stippa z grupy cytrynowej
zdobył I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój ulubiony bohater
z kreskówki”. Nagrodę wraz z dyplomem wręczyła Pani Dyrektor Magdalena
Chmielecka. Gratulujemy!!!
Zakończenie kampanii edukacyjno- informacyjnej związanej z rewitalizacją
dworca PKP
06.06.2018r. oficjalnie zakończyliśmy roczną kampanię edukacyjno- informacyjną,
która była organizowana w ramach rewitalizacji dworca PKP w Kwidzynie. Dzieci
przez cały rok podczas zajęć zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu różnorodnych
środków transportu: lądowego, powietrznego i wodnego. Ponadto dzieci dowiedziały
się jak dbać o własne bezpieczeństwo na drodze. Przedszkolaki zostały zaopatrzone
w kamizelki i znaczki odblaskowe. Podczas wykonywania prac plastycznych zostały
wykorzystane materiały pochodzące z Funduszów Europejskiego. Na zakończenie
przedszkolaki otrzymały książeczki edukacyjne, które pozwolą na podsumowanie
zdobytej wiedzy.

Plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego” – „PRZEDSZKOLE NA MEDAL”,
„NAUCZYCIEL ROKU 2018”
W sobotę dnia 16 czerwca 2018 w auli Biblioteki Głównej Akademii Marynarki w
Gdyni odbyła się uroczysta gala finałowa
plebiscytu „Przedszkole na medal”
organizowanego głównie przez Dziennik
Bałtycki. Dzięki Państwa głosom nasze
przedszkole zdobyło zaszczytne 1-wsze
miejsce w powiecie kwidzyńskim, z
wynikiem 180 głosów a nasza
nauczycielka Pani Magda Nadolska
wygrała w głosowaniu na najlepszą
nauczycielkę przedszkola uzyskując 359 głosów. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie,
dziękujemy wszystkim za wsparcie i gratulujemy

Ewelina Szwedowska
Swoją pracę jako nauczyciel wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi w Kwidzynie rozpoczęłam z dniem
01.09.2017r, było to ogromne wyzwanie teraz
uważam że nie zmieniłabym tej pracy na żadną
inną.
Kilka informacji o sobie:
Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki
wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną
na Uniwersytecie Gdańskim, ta praca jest moją
pierwszą jako nauczyciel. Przez 4 lata w każde
wakacje
nabierałam
doświadczenie
jako
wychowawca kolonii socjoterapeutycznych, jest to
bardzo trudna i wymagająca praca jednak uważam że może młodemu człowiekowi
przynieść wiele satysfakcji. Od 12 lat jestem mażoretką przy Orkiestrze Dętej Helikon w
Kwidzynie, a od 3 lat instruktorem tańca mażoretkowego wśród dzieci w wieku 4-6 lat,
jest to najmłodsza grupa mażoretek- „Medalionki”. Pracując z dziećmi staram się
uwrażliwić ich na muzykę i taniec.
Znak zodiaku:
Jestem zodiakalnym Koziorożcem, urodzonym w wigilię Bożego Narodzenia.
W swojej pracy cenię:
W pracy z dziećmi cenie możliwość ich indywidualnego rozwoju, pomoc w odkrywaniu
wszystkich talentów oraz to, aby każdego dnia z uśmiechem witały i żegnały się
z przedszkolem. W pracy cenię sumienność i pracowitość, uważam że do wszystkiego
powinniśmy dochodzić swoją ciężką, uczciwą
pracą.
Rady dla dzieci:
 Rób to co kochasz,
 Uśmiechaj się każdego dnia
 Szanuj innych ludzi
Rady dla rodziców:
Dziecko ma prawo być sobą, ma prawo do popełniania błędów, ma prawo do posiadania
własnego zdania, ma prawo do szacunku (Janusz Korczak)

Cześć, tu Wasz przyjaciel Kubuś Puchatek,
pełną główkę mam pomysłów
więc zapraszam do półmisków
DOMOWE LODY
Składniki:
300 ml śmietany kremówki 36%
(schłodzonej)
2 jajka (skorupki sparzone wrzątkiem)
100 g cukru (można dać więcej, jednak
tyle daje wystarczającą słodkość)
1 łyżka wody przegotowanej, ciepłej,
1 laska wanilii.
Wykonanie:
Na początku musimy przygotować 3 miski.
W jednej umieszczamy śmietanę, w drugiej
białka, w trzeciej żółtka. Do żółtek dodajemy
50 g cukru i 1 łyżkę wody. Miksujemy, aż masa
będzie biała i puszysta. Białka ubijamy na sztywną pianę, pod koniec dodajemy cukier
i ubijamy ponownie. Śmietanę również ubijamy na sztywną pianę. Do żółtek dodajemy
stopniowo, po łyżce białka i mieszamy delikatnie trzepaczką. Następnie dodajemy
śmietanę, również stopniowo i delikatnie mieszamy. Na koniec rozcinamy laskę wanilii
na pół i wyciągamy z niej nasionka, dodajemy do masy. Miskę z masą wstawiamy do
zamrażarki i mrozimy kilka godzin, można też zostawić na dłuższy czas. Przed
podaniem należy zaczekać ok. 5 minut, aby było możliwe uformowanie kulek łyżką do
lodów.

CHŁODNIK Z ZIELONYCH OGÓRKÓW
Składniki:
ok 500 g zielonych ogórków

400 g maślanki
500 g jogurtu greckiego
pęczek koperku
1 - 2 starte ząbki czosnku
sól, pieprz
3 łyżki oliwy z oliwek + do polania
Wykonanie:
Zielone ogórki obrać, przekroić wzdłuż , wyciąć
pestki. Pokroić ogórki w bardzo drobną kostkę (3
do 5 mm). Można zetrzeć na tarce ale efekt będzie
nieco inny. Dodać maślankę i jogurt, starty
czosnek, posiekany koperek, oliwę z oliwek,
wymieszać.
Wymieszać.
w
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koperkiem i polane oliwą. Smacznego!

PORADY NIE OD PARADY:
Chcesz wydobyć z czosnku więcej aromatu posiekaj go i rozetrzyj z solą. Smaczną
panierkę do skrzydełek zrobimy ze słonych krakersów pokruszonych wałkiem
i wymieszanych pół na pół z mąką.
Żeby kotlety mielone były pulchne, należy wzbogacić masę 2 łyżkami gęstej
śmietany.

Jak bawić się z dzieckiem latem?
Przede wszystkim czynnie, na świeżym powietrzu. Zima nie nastrajała do białych
szaleństw. Wilgotna wiosna też nie bardzo umożliwiała zabawy i spacery. Mam nadzieję,
że lato okaże się łaskawsze i wspomnienia będą bardziej kolorowe. Wykorzystajcie rowery,
pobliski las, czy park. Rozejrzyjcie się w waszej miejscowości. Zapewne znajdziecie miejsca
warte pokazania dzieciom i zapoznania się z ich historią. Nawet pobliska Pszczyna z jej
zabytkowym pałacem, kamieniczkami, skansenem, przepięknym parkiem i jego tajemniczymi
budowlami, nie musi kojarzyć się tylko z zakupami.
A pamiątka? Możesz zrobić ją sam — nie pokazuję rysunku, bo jak będzie wyglądać
zobaczysz, gdy ją zrobisz i sam ocenisz.
Z wypoczynku nad morzem potrzebujesz „fikuśną” buteleczkę, ciekawy słoiczek,
czy flakonik. Do tego trochę suchutkiego i czystego piasku z plaży, muszelki, czy inne drobne
pamiątki. Do pojemniczka wsypujesz piasek, a później zebrane na spacerze pamiątki.
Przywiązujesz karteczkę z nazwą miejsca, w którym te pamiątki znalazłeś. Odstawiasz
na półeczkę i już.
Wypoczynek u dziadków na wsi też pozwala przecież zgromadzić piękne okazy zbóż,
zasuszonych maków polnych, chabrów, traw i innych roślin. Dzięki nim powstaną piękne
suszone i niepowtarzalne obrazy lub zielniki.
A góry? To przecież skarby lasu: głównie ciekawe w swym kształcie i wielkości
szyszki. Potrzebne wieczko po bombonierce, farby, klej na gorąco i ewentualnie spray
(chociaż naturalny kolor szyszek jest ciekawszy). Wieczko z zewnątrz malujesz na dowolny,
ulubiony kolor. Wewnątrz namaluj to, co w lesie cię zaciekawiło. Następnie, wokół ścianek
wewnętrznych (przy samej ściance) przyklej klejem na gorąco zebrane szyszki. Masz obraz
w ramce. I już.
A co z dniami deszczowymi? Wymyślajcie zagadki. Dzieci bardzo je lubią.
Im trudniejsze do odgadnięcia, tym ciekawsze. Im dłuższy opis, tym dłużej dzieci się skupiają
i Was słuchają. Jedną z zagadek dla rodziców przedstawiam poniżej. Zgadnijcie z dziećmi,
co to za bajki?

Gdzie się wybrać na letni wypoczynek?
Stare, ale prawdziwe jest przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie".
Zachęcamy do odwiedzenia kilku z setek zachwycających miejsc w Polsce.

Ruiny zamku w Ogrodzieńcu – Podzamczu
Z daleka zaprasza nimi Jura Krakowsko – Częstochowska. Można z nich podziwiać
malownicze krajobrazy. XV wieczną warownię na Górze Zamkowej. Wędrując
po Jurze warto zwiedzić: Szlak Orlich Gniazd, Dolinki Krakowskie, Jurajskie Parki
Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody jak Góra Zborów.

WYŻYNA KRAKOWSKO CZĘSTOCHOWSKA

Katedra Wawelska, Kraków

To niezwykle ważne miejsce w historii
Polski.
Krakowska
Bazylika
Metropolitalna to miejsce koronacji
królów Polski a także ich pochówku.
Spoczywają tu niemal wszyscy władcy
(łącznie 17 królów).

Wrocław, Wrocławskie krasnale
Wrocław posiada już ok. 300 krasnali. Skrzat to prawdziwy symbol Wrocławia. Skąd
się wziął? Źródła internetowe mówią, że istnieje legenda o Chochliku Odrzańskim,
chociaż prawda jest nieco inna. W latach 80. „kult" krasnali przywróciła
Pomarańczowa Alternatywa.
Na murach i ścianach masowo zaczęło pojawiać się graffiti: krasnal z pomarańczową
czapką. Po upadku PRL w 1989 r. o skrzatach zapomniano.

Około 10 lat temu wrocławski rzeźbiarz Tomasz Moczek ustawił pięć pierwszych
krasnali. I od tamtej pory zaczęło ich przybywać -dziś każdy turysta kupuje mapę i
stara się je wszystkie odnaleźć. Spróbujcie czy to łatwe? Wiemy bowiem, że krasnale
lubią się chować. Świetny pomysł na spacer po rynku, który nie będzie tylko samym
chodzeniem ale także pewnego rodzaju przygodą dla małych i dużych.

Rodzinny Park Atrakcji, Rybnik Kamień
Dzieci przedszkolne polecają to miejsce. Nie sposób podczas przedszkolnej wycieczki
skorzystać z atrakcji oferowanych przez organizatorów. Wypoczynek na świeżym
powietrzu, miejsca zacienione chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, jak
również możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej na miejscu, pozwala
spokojnie wypocząć, a dziecku wyszaleć się do woli.

Warte przeczytania
Co to jest savoir-vivre? Mniej więcej to samo co
bon ton,
tylko że trudniej to się wymawia.
No dobrze, a co to jest bon ton?
Wiedza o tym, jak człowiek dobrze wychowany
zachowuje się w różnych sytuacjach.
Hm..., a kto to właściwie jest
ten dobrze wychowany człowiek?
Ktoś, kto nie zachowuje się jak małpa
i kogo nie trzeba chować do szafy, gdy
przychodzą goście.
Czyli każdy, kto przeczyta tę książkę i czegoś się z
niej nauczy!

Poznajcie Konstancję - nieco roztrzepaną
niewidomą dziewczynkę, która uwielbia
słowa, dni tygodnia rozpoznaje po
zapachu i marzy o tym, by ktoś wreszcie
polał ją wodą w lany poniedziałek.
Wesoła rodzinka z wujkiem Ryśkiem na
czele i ciekawość świata Konstancji
sprawiają, że każdy dzień przynosi jej
zabawne i zaskakujące przygody...

Olga Masiuk (ur. w 1979 r. w Kętrzynie) dzieciństwo spędziła
na Mazurach, wśród lasów i jezior. Ukończyła polonistykę na
Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień uczy języka polskiego w
jednym z warszawskich gimnazjów i przygotowuje doktorat
z literaturoznawstwa. Kocha kino. „Tydzień Konstancji" to jej pierwsza
książka.

Poczytaj swojemu dziecku…
WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA
,,Bajka o pszczółce"- M. Molicka
Daleko stąd, daleko, w królestwie zwierząt, żyła pośród innych mała pszczółka. Tym się
jednak różniła od innych pszczółek, które latały po łąkach i spijały słodki nektar
z kwiatów, że zapragnęła zrobić wielką karierę, występować w telewizji, być na
pierwszych stronach gazet. Marzyła o wielkiej sławie. Pewnego dnia powiedziała do
mamy: Zostanę modelką. Mama najpierw się zdziwiła, a potem zaczęła tłumaczyć
córeczce: Ależ kochanie, modelki mają takie długie nogi, są bardzo wysokie, a ty jesteś
malutką pszczółką. Pszczółka nie chciała tego słuchać i nie czekając, aż mama skończy,
odleciała czym prędzej do szkoły dla modelek. Właśnie zaczynały się zajęcia. Sarenki
i łanie biegały po wybiegu, przytupywały kopytkami, kręciły ogonkami, a biedna
pszczółeczka musiała uważać, by jej ktoś niechcący nie nadepnął. Na szczęście miała
żądło i to ją uchroniło przed zadeptaniem. Nikt jednak nie zwracał na nią uwagi. Po kilku
lekcjach sama stwierdziła, że to zajęcie nie dla niej. Zostanę piosenkarką, pomyślała,
potrafię tak doskonale brzęczeć. Mamo - powiedziała - zmieniłam decyzję, zostanę
piosenkarką. - Ależ ty nie potrafisz śpiewać! Nie znasz nut -mówiła bardzo zmartwiona
mama. - Umiem za to pięknie brzęczeć - odparła pszczółka, wzruszyła lekceważąco
ramionami i nie słuchając dłużej mamy, odleciała do radia. Pięknie brzęczę -powiedziała,
wchodząc do studia. - Doskonale - odparł redaktor słowik. - Właśnie dzisiaj mamy
konkurs młodych talentów, stań w kolejce i tutaj, na tej kartce napisz swój repertuar. Repertuar... a co to takiego? - zdziwiła się. - Zapisz tutaj, o tu -pokazał pazurkiem piosenki, jakie zaśpiewasz. -Mmmhhhhmmm – zamruczała niezadowolona pszczółka.
I po chwili uzmysłowiła sobie, że nie zna żadnej piosenki, potrafi tylko brzęczeć. Słowiki
wyśpiewywały trele morele, skowronki nuciły smętne pieśni, nawet wróbelki dzióbkiem
wystukiwały rytm i zawzięcie powtarzały słowa piosenek. Tutaj nie cenią prawdziwych
talentów, pomyślała. Tylko się skompromituję, nie docenią mnie. Czym prędzej odleciała
do ula. A może zostać aktorką, najlepiej filmową? - zastanawiała się. - Tak, nadaję się do
tego. Ale i tutaj okazało się, że liski, kreciki, a nawet niedźwiadki lepiej znają sztukę
aktorską. Nasza pszczółeczka nie potrafiła zadeklamować wiersza czy zatańczyć. Może
zostać sławnym sportowcem? Zajączki biegają szybciej, koniki wyżej skaczą.
Nie, do tego też się nie nadaje. Co ja nieszczęśliwa mam robić, jaki zawód wybrać? głośno lamentowała. Przyleciały inne pszczółeczki, usiadły dookoła i spytały: - Dlaczego
nie chcesz zbierać miodu? Masz taki piękny ryjek, na pewno będziesz w tym znakomita.
Chodź z nami. Poleciały na piękną łączkę i po pracowitym dniu mała pszczółeczka
zebrała garnek słodkiego nektaru. - Jesteś w tym naprawdę wspaniała - pochwaliła mama.
- Bardzo się cieszę, że moja córeczka jest takim dobrym zbieraczem. Pszczółeczka
spojrzała z dumą na garnek pełen po brzegi i też się ucieszyła. Potem pomyślała: Do tego
się właśnie nadaję, to potrafię robić dobrze. Zadarta łebek do góry bardzo z siebie dumna
i razem z innymi poleciała do ula.

ZAGADKI
Na małych krzaczkach
w promieniach słonka dojrzewają.
Są słodkie i pyszne i czerwony
kolor mają.
/truskawki/

W wodzie zawsze je zakładam,
Przez ręce, głowę
Już się teraz nie utopię.
Bo mam koło /ratunkowe/.

Duża i dmuchana;
Bardzo kolorowa.
Hop! Do góry lubi latać.
To piłka /plażowa/.

Latem krążę,
ile sił,
zbieram z kwiatów
złoty pył.
/pszczoła/

O tej porze roku
są najdłuższe dni,
a słońce z wysoka
grzeje nas i lśni.
/lato/

Płócienny domek na polanie,
służy turystom za mieszkanie.
/namiot/

Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,
bo mogą odpocząć
i stawać na głowie.
/wakacje/

OBRAZKOWE REBUSY

Małgosia i Pawełek wesoło spędzają wakacje nad morzem.
Dla ciebie przygotowali zadanie specjalne.
Znajdź na obrazkach pięć różniących je szczegółów.

PRZYPORZĄDKUJ UBRANIA ODPOWIEDNIO DO POGODY

.

UZUPEŁNIJ POWTARZAJĄCE SIĘ RYTMY

RYSUJ PO SZARYCH LINIACH, OD KREDEK DO RYSUNKÓW KWIATÓW.
POKOLORUJ KWIATY NA KOLORY KRESEK

