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BROSZURA DLA RODZICÓW

Za co lubimy lato?
Za polne koniki skrzydlate,
za snopy żyta na polu,
za maki, ostróżki i różne
za lewośne grona porzeczek,
za tęczę po deszczu na chmurze.
H. Zdzitowiecka

Najważniejsze wydarzenia w przedszkolu (marzec, kwiecień,
maj, czerwiec 2015)

02.03.2015

- spotkanie ze stomatologiem

04.03.2015

- teatrzyk „Lwi król”

12.03.2015

- koncert muzyczny „Historia hip-hopu”

10.042015

- spotkanie ze Strażą Pożarną

16.04 2015

- teatrzyk „Murzynek Bambo”

28.04.2015

- koncert muzyczny „Z tańcem przez wieki”

04.05.2015

- koncert muzyczny „Zaczarowany świat operetki”

13.05.2015

- teatrzyk „Księżniczka na ziarnku grochu”

14.05.2015

- jubileusz 40-lecia przedszkola i Piknik Rodzinny w
ogrodzie

01.06.2015

- Teatr Rodziców „Czerwone Kapturki”

01.06.2015

- Koncert muzyczny „Poznajemy Irlandię”

02.06.2015

- „Dzień Dziecka” w przedszkolu

10.06.2015

- Pożegnanie starszaków

11.06.2015

- Wycieczka do Stajni Celinów

JUBILEUSZ 40-LECIE PRZEDSZKOLA
14 maja 2015 roku w naszym przedszkolu odbyły się uroczystości związane z
obchodami 40-lecia powstania przedszkola. Rano przybyli zaproszeni goście:
Burmistrz dzielnicy Praga Południe p. Jarosław Karcz, Naczelnik WOW
Marzenna Adamiak, Rada Rodziców oraz wielu znakomitych gości.
Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich przybyłych. W kilku
ciepłych słowach opowiedziała o swoich poprzedniczkach p. Dyrektor
Karpińskiej i p. Dyrektor Boruckiej oraz o działaniach przedszkola w ciągu
minionych lat.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu dzieci ze
wszystkich grup. Dzieci śpiewały piosenki i tańczyły z parasolkami w
nawiązaniu do nazwy przedszkola „Bajkowy Parasol”. Po występach
przedszkolaków, które się wszystkim bardzo podobały, Pani Dyrektor
podziękowała pracownikom za wkład i oddanie w codziennej pracy. Do życzeń i
gratulacji przyłączył się p. Burmistrz, od którego otrzymaliśmy list gratulacyjny
z okazji 40-lecia przedszkola z podziękowaniami za wytężoną i rzetelną pracę
oraz twórczą aktywność i zaangażowanie w kształtowanie umysłów serc dzieci.
Wiele miłych słów o przedszkolu powiedziała prezes ZNP pani Zofia
Idzikowska. Do życzeń przyłączyły się Doradcy Metodyczny p. Irena Łyżczarz i
Krystyna Aniszewska. Mieszkanka Saskiej Kępy p. Mirosława Terlecka Radna
Dzielnicy znająca historię przedszkola z zachwytem opowiadała o występach
dzieci podkreślając ogrom pracy włożonej w przygotowanie uroczystości.
Zaproszone Panie Dyrektorki przedszkoli Praga Południe po złożonych
życzeniach dalszych sukcesów rozwoju placówki wspólnie odśpiewały piosenkę
„40 lat minęło, jak jeden dzień”.
Wszystkich obecnych, dzieci obdarowały kolorowymi parasolami a pani
Dyrektor zaprosiła na poczęstunek.

CZYM JEST PRZYJAŹŃ?
Przyjaźń – to wyjątkowo bliska i serdeczna więź z drugim człowiekiem.
Przyjacielem zwykle nazywamy taką osobę, z którą lubimy spędzać czas, nie
tylko na miłej zabawie, ale także na rozmowie, ponieważ czujemy, że możemy
jej powierzyć nawet nasze najskrytsze sekrety. A mimo tego, że czasem zdarza
nam się nie zgadzać ze sobą, a nawet posprzeczać, to po chwili godzimy się, aby
znów cieszyć się wspólnymi chwilami. Nasi rodzice często powtarzają, że
prawdziwa przyjaźń przetrwa wszelkie i właśnie coś w tym musi być!
Naszą bratnią duszą wcale nie musi być osoba, która jest podobna do nas!
Przecież różnimy się od siebie. Nie każdy lubi bawić się w te same zabawy co
my, czy interesuje się tym samym. Czy twój przyjaciel uwielbia lody
truskawkowe, a ty jadasz wyłącznie te czekoladowe lub ty uwielbiasz filmy,
kiedy twoja przyjaciółka siedzi z nosem w książkach? Nikt nie wie jak to się
dzieje, że niektórzy stają się nam tak bliscy, choć z pozoru zupełnie się różnimy.
Mówi się nawet, że przeciwieństwa się przyciągają. A jak jest z Tobą i Twoim
przyjacielem?

DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIECIE

Na całym świecie dzieci obchodzą swoje święto na wiele sposobów. Wynika to
z różnic w kulturze odrębnych narodów. Mimo tych odmienności, w każdym
kraju Dzień Dziecka to bardzo radosny i wyjątkowy dzień.

Japoński Dzień Dziecka obchodzi się dwa razy – 3 marca świętują tylko
dziewczynki, a 5 maja chłopcy. Mli Japończycy tego dnia wieszają z rodzicami
przed domem, na długich bambusowych masztach, wykonane z papieru lub
materiału kolorowe karpie. Te ryby są w Japonii symbolem wytrwałości, siły i

odwagi, a także wielkiej dobroci i wiary. Takich właśnie cech charakteru
rodzice życzą swoim synom. Dziewczynki zaś w swoje święto przygotowują
wystawy lalek ubranych w tradycyjne stroje i popijają specjalny napój ryżowy.

We Francji Dzień Dziecka nazywany jest Dniem Rodziny i obchodzi się go 6
stycznia. Tego dnia wszyscy domownicy zasiadają do wspólnego posiłku.
Zgodnie z tradycją, dzieciom na głowę zakłada się królewskie korony i
ofiarowuje ciasteczka z wróżbą, pieczone specjalnie na tę okazję. Rodzice
obdarowują swoje dzieci także drobnymi prezentami.

Dzień Dziecka w Turcji świętowany jest 23 kwietnia. W ten sam dzień Turcy
obchodzą także narodowe Święto Niepodległości. Co roku w ten radosny dzień
tureckie dzieci zakładają narodowe stroje. Uczestniczą w licznych kolorowych
festiwalach i imprezach organizowanych w ich szkołach. Bawią się wtedy
wesoło tańcząc, śpiewając i puszczając latawce.

NA PLAŻY

Niebawem rozpoczynają się wakacje. To czas wyczekiwanego wypoczynku i
zabawy. Wybierając się nad wodę, warto przestrzegać kilku zasad, aby spędzić
miło czas.

Jeśli przebywasz długo na słońcu, zanim wskoczysz do wody, najpierw ochłodź
swoje ciało, ochlapując się na brzegu wodą.

Skoki do wody są dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach, sprawdzonych
przez ratowników.

Jeśli nie potrafisz pływać, nie wchodź do wody bez opieki dorosłego.
Pamiętaj też o nasmarowaniu ciała kremem z odpowiednim filtrem ochronnym

MAMO, TATO, POBAW SIĘ ZE MNĄ!
„Domek na koguciej nóżce”

Na koguciej nóżce stoi chatka mała,
Drzwiczki ma z piernika (oblizujemy wargi),
Gwoździe są z migdała (oblizujemy wargi),
Landrynkowe okna (oblizujemy wargi)
Komin z marcepana (oblizujemy wargi)
W progu siedzi sowa – chu, chu (dziecko naśladuje sowę)
Gada dziwne słowa – ou, eu, ou (dziecko naśladuje sowę)
Kot przed progiem staje i zapala faję (otwieramy i łączymy usta naśladując
„pykanie”)

ZABAWA Z MALUSZKIEM
Mam pięć paluszków u rączki lewej – dziecko porusza palcami lewej ręki
I pięć paluszków u ręki prawej – dziecko porusza palcami prawej ręki
Pięć to niedużo, ale wystarczy – ruchy obrotowe dłońmi i jednocześnie
Do każdej pracy i do zabawy

poruszanie palcami

Kciuk, wskazujący, potem środkowy, dziecko trzyma dłoń otwartą
po nim serdeczny, na końcu mały.
Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty,
Na końcu piąty – trochę nieśmiały

i porusza odpowiednimi palcami

ZAGADKI
Lecą z nieba krople,
lecz nie boję się, że zmoknę.
Barwny daszek trzymam w dłoni,
który mnie przed deszczem chroni.

Kiedy kaszlesz,
kichasz w głos,
w co należy wsadzić nos?

Jestem sobie okrąglutka,
bywam duża i malutka,
kolorami nęcę oko
i skaczę w górę wysoko

Jest szufelka, jest wiaderko
i wilgotny piasek.
Co też z tego można zrobić?
Czy nie wiecie czasem?

UŚMIECHNIJ SIĘ!
Zwierzęta mają zebranie
Lew zdecydował, że podzielą na dwie grupy i ładne i mądre.
Zwierzaki podzieliły się, a pośrodku stanęła żaba.
- Czemu tu stoisz żabo? – pyta lew
- Przecież się nie rozdwoję.

Mama pyta Jasia;
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie, ciągle mnie pytają, a ja o niczym nie wiem.

„Niebieskie liście”
W. Osiejewa

Kasia miała dwa zielone ołówki, a Zosia ani jednego.
Prosi więc Zosia Kasię; - Daj mi zielony ołówek.
A Kasia mówi; - Zapytam mamy.
Nazajutrz przychodzą obie dziewczynki do szkoły.
Mama pozwoliła? – pyta Zosia
Na to Kasia wzdycha i mówi; - Mama pozwoliła, ale nie zapytałam o to brata.
- Więc zapytaj jeszcze brata – zgodziła się Zosia.
Przychodzi Kasia na drugi dzień.
- No co? Brat pozwolił? – pyta Zosia.
- Brat pozwolił, ale boję się, że złamiesz ołówek.
- Ja będę rysowała bardzo ostrożnie – zapewnia Zosia.
– Pamiętaj – mówi Kasia – nie trzymaj go, nie przyciskaj mocno, nie bierz do
ust. I dużo nie rysuj.

- Tyko listki na drzewach muszę narysować i trawkę zieloną.
- To za dużo – mówi Kasia i marszczy brwi zachmurzona.
Spojrzała na nią Zosia i odeszła. Nie wzięła ołówka.
Kasia zdziwiona pobiegła za nią
- No co ty? Bierz!... Nie potrzeba – mówi Zosia.
Na lekcji nauczyciel pyta;
- Dlaczegoż to, Zosiu, liście na drzewach są u ciebie niebieskie?
- Bo nie mam zielonego ołówka.
- Dlaczego nie wzięłaś od koleżanki? Zosia milczy.
A Kasia zaczerwieniona mówi; - Ja jej dawałam, ale ona nie chce wziąć.
Spojrzał nauczyciel na obie dziewczynki i powiedział:
- Trzeba tak dawać, żeby można było wziąć.

LODY OWOCOWE

Przygotuj: owoce (na przykład kiwi i banany), dwie tabliczki gorzkiej
czekolady, patyczki do lodów, garnki, oliwę, ulubione posypki, łyżkę, nożyk,
papier do pieczenia.

1. Obierz owoce. Banany przetnij na pół, a kiwi na grube talarki. Przygotuj
patyczki do lodów.
2. Nabij owoce na patyczki, ułóż na pergaminie. Włóż owoce do
zamrażalnika na 15 minut.
3. W czasie gdy owoce się mrożą, rozpuść czekoladę na łaźni wodnej. Jeżeli
czekolada będzie za gęsta, dodaj ok. dwóch łyżek oliwy z oliwek
4. Wyciągnij owoce z zamrażalnika i oblej je czekoladą. Zanim czekolada
stężeje na zimnych owocach, posyp je ulubionymi posypkami.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty
elektryczne i elektroniczne działające kiedyś na prąd lub na
baterie, np.: pralki, lodówki, sprzęt AGD, telewizory,
komputery, sprzęt audio, telefony, świetlówki i inne.
Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika
ponieważ zawierają szkodliwe substancje tj. rtęć, freon,
azbest, kadm czy związki bromu.
Zużyte urządzenie należy oddawać do punktu zbierania (wykaz punktów
na stronie www.mojemiasto-bez-elektrośmieci.pl), skąd trafiają do zakładów
przetwarzania, gdzie są bezpiecznie demontowane.
Najbliższy punkt: skrzyżowanie Terespolskiej i Stanisławowskiej, w
pobliżu dużego żółtego budynku, w każdą sobotę od godz. 10.00 – 14.00.
Nasze przedszkole włączyło się w akcję „Moje miasto bez elektrośmieci”.
Oddając elektrośmieci do punktu należy odebrać kupon od pracownika punktu i
przekazać go do sekretariatu przedszkola. Za zebrane
punkty przedszkole otrzyma kupony Funduszu
Oświatowego, za które będzie mogło otrzymać pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt dla dzieci. Zużyty elektrosprzęt
można również przynosić do przedszkola. Poniżej
przestawiamy wartość punktową dla poszczególnego
rodzaju sprzętu.

Kupon granatowy – 2 PKT o wartości przeliczeniowej 2 kg za każdy ZSEE
typu: żelazko, telefon komórkowy, klawiatura, akcesoria komputerowe, radio
przenośne, toster, czajnik, suszarka do włosów, magnetowid, zabawka
elektryczna, odtwarzacz DVD, mikser, młynek do kawy, zegar, kamera,
świetlówka, depilator, golarka, inne ZSEE o masie od 1 do 2 kg.
Kupon fioletowy – 3 PKT o wartości przeliczeniowej 3 kg za każdy ZSEE
typu: monitor LCD, laptop, ekspres ciśnieniowy i do kawy, drukarka, fax,
maszynka do mielenia mięsa, frytkownica, instrumenty muzyczne, wiertarka,
wzmacniacz dźwięku, radioodbiornik, komputer, robot kuchenny, wieża
AUDIO inne ZSEE o masie 2,01 do 5 kg

Kupon żółty – 7 PKT o wartości przeliczeniowej 7 kg za każdy ZSEE typu:
przenośna kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, sprzęt HI-FI,
odkurzacz, maszyna do szycia, sprzęt nagłośnieniowy, kopiarka, kasa
fiskalna, inne ZSEE o masie od 5,01 do 10 kg
Kupon pomarańczowy – 12 PKT o wartości przeliczeniowej 12 kg za każdy
ZSEE typu: monitor i telewizor kineskopowy, sprzęt sportowy z
elektrycznymi i elektronicznymi częściami składowymi, zestaw kina
domowego itp. inne ZSEE o masie od 10,01 do 15 kg
Kupon zielony – 25 PKT o wartości przeliczeniowej 25 kg za każdy ZSEE
typu: urządzenia chłodnicze, lodówka, pralka, zmywarka, zamrażarka,
kserokopiarka, kuchenka elektryczna, kuchenka gazowa z piekarnikiem
elektrycznym, suszarka do ubrań, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne,
elektronarzędzia, inne ZSEE o masie powyżej 15 kg

