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Najmilsi! 
Przekazujemy w Wasze ręce ostatni w tym roku szkolnym numer naszej 

przedszkolnej gazetki.  

Przed nami czas beztroskich, radosnych wakacji.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz,                                            

jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.” 

Janusz Korczak 
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Wydarzenia 
 

Spotkanie z pasjonatką malarstwa 

Nasze przedszkole bardzo aktywnie 

uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta 

Dzieciom”. Aby uatrakcyjnić dzieciom to 

spotkanie z książką zaproszenie do naszego 

przedszkola przyjęła pani Halina 

Skrzeczyna – pasjonatka malarstwa. Nasz 

gość przeczytał dzieciom bajkę pt. 

„Równouprawnienie”. Wszystkie dzieci z  

wielką uwagą wysłuchały opowieści, po 

czym podjęły rozmowę z naszym gościem 

na temat jego treści. Podczas spotkania pani 

Halina opowiedziała o swojej pasji jaką jest 

malarstwo oraz zaprezentowała swoje 

obrazy. Przedszkolaki dowiedziały się 

także, na jakich materiałach można 

malować oraz jakich narzędzi i przyborów 

używać do tworzenia obrazów. 

 

Dzieci nawiązały z gościem bardzo dobry 

kontakt, co dało się zauważyć w ilości 

pytań, które zadawały swojemu gościowi. 

Było to bardzo cenne i miłe spotkanie. 

Wywarło na dzieciach duże wrażenie i na 

pewno zachęciło najmłodszych do 

rozwijania wyobraźni twórczej. 

 
 

Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 

 

Dzieci z naszego przedszkola po raz kolejny 

wzięły udział w Powiatowym Festiwalu 

Piosenki o Zdrowiu organizowanym w 

ramach obchodów Światowego Dnia 

Zdrowia 2019. Organizatorem konkursu był 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny, a współorganizatorami: Miejskie 

Centrum Kultury, Polski Czerwony Krzyż 

oraz Gmina Skarżysko-Kamienna. 

Celem konkursu było zwrócenie uwagi 

dzieci i ich opiekunów na tematykę 

zdrowia, aktywności fizycznej, 

zbilansowanej diety oraz propagowanie 

działań prozdrowotnych w środowisku 

przedszkolnym i szkolnym. Uczestnicy 

mieli za zadanie przygotowanie wraz z 

opiekunami utworów muzycznych o 

tematyce zdrowotnej oraz nawiązujące do 

aktualnego Hasła Roku „Uniwersalne 

ubezpieczenie zdrowotne”. Tekst piosenki 

musiał być własny i po raz pierwszy 

wykonany na festiwalu. 

Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z 

grupy Jeżyków: Lena Pacek, Zuzanna 

Rafalska, Maja Salamaga i Krzysztof 

Nowek. Opiekunem grupy była Aneta 

Działak, która ułożyła tekst do piosenki 

„Zdrowym być”. Przedszkolaki za swój 

występ otrzymały gry planszowe oraz 

pamiątkowe dyplomy. Serdecznie 

gratulujemy dzieciom odwagi scenicznej i 

zaangażowania. 

 
 

Teatrzyk „O Króliczku i pannie Żabie” 

 

W piątek 26 kwietnia odbyło się w naszym 

przedszkolu przedstawienie teatralne  o 

treści profilaktyczno-edukacyjnej pod 

tytułem „O Króliczku i pannie Żabie” w 

wykonaniu przedstawicieli Agencji 

Artystycznej Patigo z Kielc. Główny 

bohater, to niezdarny i niezaradny, ale za to 

bardzo zabawny i wdzięczny królik, który 
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pewnego razu wyrusza w świat. Podczas tej 

wędrówki na swojej drodze spotyka wielu 

uzdolnionych przyjaciół m.in.: bardzo 

mądrą Żabę. 

Celem spektaklu było, aby wszystkie 

dzieci, oprócz porcji śmiechu zażyły 

również nieco ruchu, śpiewu oraz prostych 

ćwiczeń umysłu. 

 
 

Występ dla Jubilatów 

 

Dnia 25 kwietnia dzieci z grupy „Żabek” i 

„Jeżyków” wybrały się do Urzędu Gminy 

na uroczystość par małżeńskich 

obchodzących 50-lecie pożycia 

małżeńskiego. Przedszkolaki w tym 

wyjątkowym dniu umiliły klimat swym 

występem poprzez wiersze, piosenki i 

tańce, przygotowane specjalnie na tę okazję 

przez p. Anetę Działak. Na zakończenie 

wręczyły naszym jubilatom upominki. 

Gratulujemy Jubilatom i życzymy dalszych 

lat w zdrowiu i radości. 

 
 

III Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej pt. 

„Piosenka o Zdrowiu” 

9 maja 2019 

 

Dnia 7 maja w naszym przedszkolu odbył 

się III Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej 

pod hasłem „Piosenka o zdrowiu”. 

 

Celem konkursu było zainteresowanie 

dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia, 

aktywizowanie środowisk przedszkolnych 

w zakresie działań prozdrowotnych. 

Tematem prezentowanych piosenek były 

zasady zdrowego żywienia, aktywność 

fizyczna, higiena osobista, szeroko 

rozumiany zdrowy styl życia. Adresatami 

konkursu były dzieci w wieku 

przedszkolnym uczęszczające do 

przedszkoli i szkól na terenie Gminy 

Skarżysko Kościelne. 

 

Na wstępie, pani dyrektor Barbara Kocia 

serdecznie przywitała zgromadzonych 

gości i uczestników konkursu. Następnie 

prowadząca uroczystość pani Magdalena 

Kolasa zaprosiła do zaprezentowania 

programu artystycznego jaki przygotowały 

dzieci poszczególnych grup pod kierunkiem 

swoich pań. W tegorocznej edycji festiwalu 

wzięły udział dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Grzybowej Górze, Szkoły 

Podstawowej im. Rotmistrza Witolda 

Pileckiego w Kierzu Niedźwiedzim, Szkoły 

Podstawowej w Majkowie oraz dzieci z 

naszego przedszkola ze wszystkich grup 

wiekowych. 
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Przedszkolaki rywalizowały ze sobą w 

dwóch kategoriach wiekowych:  3-4-latki 

oraz 5-6-latki. 

 

Jury w składzie: Monika Mączyńska – 

sekretarz Urzędu Gminy, Teresa 

Banaszczyk -– kierownik biblioteki, Agata 

Gula –  kierownik GOPS oraz Iwona 

Półtorak – kościelna, po wysłuchaniu 

wszystkich piosenek przedszkolaków 

ogłosiło werdykt:  

 

Kategoria wiekowa 5-6-latki 

 

I miejsce – Przedszkole Samorządowe w 

Skarżysku Kościelnym, które 

zaprezentowało piosenkę pt. „Zdrowym 

być”. Opiekunem grupy była pani Aneta 

Działak. 

 

II miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Majkowie. Chłopiec zaśpiewał piosenkę pt. 

„Sport to zdrowie”. Opiekunem grupy była 

pani Ilona Lewandowska. 

 

III miejsce –  Przedszkole Samorządowe w 

Skarżysku Kościelnym, które 

zaprezentowało piosenkę pt. „Mleko i 

przetwory”. Opiekunami grupy były panie: 

Kinga Markiewicz i Zofia Sieczka. 

 

   

 

Kategoria wiekowa 3-4-latki 

 

 I miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kierzu 

Niedźwiedzim. Podczas występu dzieci 

zaprezentowały piosenkę pt. „Oj dana, oj 

dana”. Opiekunem grupy była pani 

Agnieszkę Grzebuła. 

 

II miejsce – Przedszkole Samorządowe w 

Skarżysku Kościelnym. Dzieci zaśpiewały 

piosenkę pt. „Przepis na zdrowie”. 

Opiekunami grupy były panie: Monika 

Sławińska i Magdalena Kolasa. 

 

III miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Grzybowej Górze. Dzieci zaśpiewały 

piosenkę pt. „Jarzynowa gimnastyka”. 

Opiekunem grupy była pani Małgorzata 

Więcław. 

 

  

 

Wyróżnienia: 

 

Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza 

Witolda Pileckiego w Kierzu 

Niedźwiedzim. Dzieci zaśpiewały utwór pt. 

„Piosenka o niezdrowym jedzeniu”. 

Opiekunem grupy była pani Andżelika 

Kocia. 

  

 

Szkoła Podstawowa w Majkowie z 

piosenką pt. „Smaczne warzywa”. 

Opiekunem grupy była pani Ilona 

Lewandowska. 

Szczególne wyróżnienie otrzymał chłopiec 

ze Szkoły Podstawowej w Majkowie, który 

zaśpiewał piosenkę pt. „Sport to zdrowie”. 

 

Wszystkie dzieci biorące udział w 

konkursie otrzymały pamiątkowe medale 

oraz puchary dla każdej grupy ufundowane 

przez Przedszkole Samorządowe w 

Skarżysku Kościelnym oraz Wójta Gminy. 

Nauczyciele otrzymali podziękowania za 

przygotowanie dzieci do występów. 

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 

konkursu oraz ich opiekunom. 
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Kodowanie na dywanie 

 

Programowanie staje się dziś ważnym 

kierunkiem w edukacji na wszystkich 

poziomach kształcenia, aby jednak dzieci z 

powodzeniem kodowały, pewne 

umiejętności analizowania, wnioskowania, 

planowania możemy zaszczepić u dzieci 

jeszcze na etapie przedszkola. 

Elementy kodowania w naszym 

przedszkolu są wprowadzane poprzez 

zabawę i ruch, bez użycia komputera. Do 

nauki programowania można wykorzystać 

wiele elementów powszechnie obecnych w 

każdym przedszkolu, na przykład układanki 

typu sudoku, klocki, chustę animacyjną czy 

też zabawy na dywanie. 

Dzieci z grupy Żabek wzięły udział w 

takich zajęciach rozwijając 

spostrzegawczość, wyobraźnię i logiczne 

myślenie. Przedszkolaki były bardzo 

zainteresowane taką tematyką i szybko 

nabyły nowe umiejętności. 

Była to dla nich cenna lekcja analizowania 

różnych wariantów wydarzeń, wysnuwania 

wniosków i rozumienia poleceń. 

 
 

Maluchy z wizytą w bibliotece 

 

8 maja przypada Dzień Bibliotekarza                       

i Bibliotek. Ten dzień był okazją do wizyty 

dzieci z grupy Krasnali w bibliotece. 

Przedszkolaki z wielką radością zapoznały 

się z magicznym dla nich miejscem. Dla 

zdecydowanej większości była to pierwsza 

wizyta wśród tylu książek. Podczas wizyty 

dzieci miały możliwość przejść między 

regałami w wypożyczalni i zapoznania się z 

biblioteką. Dzieci dowiedziały się także, co 

należy zrobić, aby stać się czytelnikiem 

biblioteki oraz jak należy się w niej 

zachować.  

 O święcie bibliotekarza nie zapomniały 

również dzieci z grupy Żabek, które złożyły 

pani bibliotekarce życzenia oraz wręczyły 

własnoręcznie wykonane kwiaty. 

 
 

Spotkanie z ratownikiem medycznym 

 

We wtorek 14 maja gościliśmy w naszym 

przedszkolu ratownika medycznego – panią 

Monikę Stępnik, która przeprowadziła 

warsztaty dla dzieci z zakresu udzielania 

pomocy przedmedycznej. Jednym z 

najciekawszych dla przedszkolaków, a 

zarazem bardzo ważnym punktem 

warsztatów, były praktyczne ćwiczenia na 

fantomie. Początkowo dzieci przyglądały 

się czynnościom wykonywanym przez 

panią ratownik, a następnie, według  

wskazówek próbowały naśladować masaż 

serca oraz sztuczne oddychanie. Dzieci 

dowiedziały się również jak należy 

sprawdzić przytomność osoby 

poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać 

pomoc. 

Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się 

wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości 

być może przyczynią się do uratowania 

komuś życia. 
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Teatrzyk pt. „Przygody wesołego Psiuńcia” 

 

Nasze przedszkole odwiedził ostatnio Teatr 

Lalek „Pinokio”, który przedstawił spektakl 

pt. „Przygody wesołego Psiuńcia”. 

Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem 

śledziły losy sympatycznej rodzinki misiów 

i uroczego, bezdomnego Psiuńcia. Nasi 

wychowankowie całym sercem kibicowali 

wielkiej przyjaźni narodzonej pomiędzy 

misiem Tymciem i poczciwym pieskiem. 

Na sali zapanowała ogromna radość, kiedy 

okazało się, że ta wzruszająca historia ma 

szczęśliwy finał. Na zakończenie artyści 

zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

 
 

Wizyta pielęgniarki w przedszkolu 

 

W czwartek 16 maja nasze przedszkole 

odwiedził niecodzienny gość, pani Aneta 

Koneczna – mama Franka i Antka z grupy 

Żabek. Pani Aneta w ramach akcji ,,Cała 

Polska Czyta Dzieciom” przeczytała 

sześciolatkom książkę ,Jak działa ludzkie 

ciało – niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek” oraz opowiedziała o swojej 

pracy jaką wykonuje na co dzień. Pani 

Aneta bardzo ciekawie opowiedziała nam, 

na czym polega praca pielęgniarki. 

Następnie pokazała dzieciom różne 

przedmioty, których używa się w zawodzie 

pielęgniarki np: ciśnieniomierz, kroplówkę, 

wenflony, strzykawki, igły, itp. 

Na zakończenie przedszkolaki wręczyły 

pani pielęgniarce dyplom                                               

z podziękowaniem oraz papierowe kwiaty. 

Serdecznie dziękujemy pani Anecie za 

przybycie, mile spędzony czas, za 

podzielenie się swoją wiedzą                                       

i umiejętnościami, a przede wszystkim za 

cierpliwość i dobre rady. 

 
 

Starszaki w bibliotece 

We wtorek 21 maja dzieci z grupy „Żabek” 

wybrały się do biblioteki, gdzie odbyło się 

głośne czytanie w ramach akcji ,,Cała 

Polska czyta dzieciom”. 

 

Dzieci wysłuchały opowiadania pt. „12 

ważnych opowieści”, które przeczytała pani 

Monika Walachnia-Zawadzka – pracownik 

biblioteki szkolnej. Po przeczytaniu bajki 

przedszkolaki chętnie odpowiadały na 

pytania związane z przeczytanym teksem. 

 
 

Przedszkolaki samorządowcom 

 

 

W poniedziałek 27 maja dzieci z grupy 

„Żabek” oraz „Jeżyków” udały się wraz z 

wychowawcami do Urzędu Gminy w 

Skarżysku Koscielnym, aby złożyć 

życzenia z okazji Dnia Samorządowca. 

Przedszkolaki przedstawiły 

okolicznościowy program artystyczny 

adresowany do świętujących tego dnia 

pracowników samorządowych. Dzieci 

oprócz życzeń jakie przekazały, wręczyły 
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także wszystkim pracownikom 

własnoręcznie wykonane kwiaty. 

 
 

Przedszkolaki pomagają bezdomnym 

zwierzętom 

 

We wtorek 4 czerwca przedszkolaki z grupy 

„Jeżyków” odwiedziły społeczny dom 

pomocy „OSTOJA – PsiHOSTEL dla 

bezdomniaka”.   

Przed wyjazdem w naszym przedszkolu 

odbyła się zbiórka karmy dla 

potrzebujących zwierząt. Rodzice i dzieci 

wykazali się dużym zainteresowaniem i 

chętnie włączyli się w zbiórkę żywności. 

Głównym założeniem i celem akcji było nie 

tylko przekazanie zebranej karmy, ale także 

uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych 

zwierząt oraz chęć kształtowania już od 

najmłodszych lat gotowości niesienia 

pomocy bezbronnym i skrzywdzonym 

zwierzętom. 

Podczas wycieczki dzieci dowiedziały się, 

jak funkcjonuje Ostoja, zobaczyły, jak 

wyglądają pomieszczenia dla psów i kotów. 

Spotkanie ze zwierzętami sprawiło im wiele 

radości. 

Wszystkim rodzicom, którzy przyłączyli się 

do akcji serdecznie dziękujemy. 

 
 

 

Pokaz tańca towarzyskiego 

 

Przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w 

pokazowych zajęciach z nauki tańca. Był to 

pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu 

tancerzy z MCK w Skarżysku Kamiennej 

Klubu Tańca Respect Dance – Tatiany 

Rojek-Figarskiej z mężem. Pani Tatiana 

oprócz tego, że jest znakomitą tancerką 

pracuje jako nauczyciel języka angielskiego 

w Szkole Podstawowej w Skarżysku 

Kościelnym. 

Pokaz tańca dla naszych przedszkolaków 

był nowym doświadczeniem. Dzieci mogły 

zobaczyć tancerzy w tańcach 

latynoamerykańskich: cha- chy, pasodoble, 

jive, sambie i rumbie. Pani Tatiana bardzo 

ciekawie przybliżyła dzieciom pochodzenie 

oraz charakter poszczególnych tańców. 

Zadbała też o to, aby i przedszkolaki w tym 

dniu mogły potańczyć, co też uczyniły z 

wielką ochotą. Dzieci miały okazję nauczyć 

się podstawowych kroków, które później 

chętnie prezentowały. 

    Na koniec nie zabrakło również gorących 

braw, podziękowań oraz wspólnego 

zdjęcia. 

 
 

Piknik rodzinny 

 

W sobotę 15 czerwca w naszym 

przedszkolu odbył się Piknik Rodzinny. 

W miłej i rodzinnej atmosferze uczciliśmy 

Dzień Mamy i Dzień Taty. Rodzina była 

więc motywem przewodnim festynu. 

     Tegoroczną imprezę rozpoczęliśmy od 

występów naszych przedszkolaków, które 

zgłosiły się do ogłoszonego w przedszkolu 

konkursu na „Piosenkę dla mamy i taty”.   

W konkursie wzięło udział siedmioro 
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dzieci: Aleksandra A., Anna P., Natalia B., 

Aleksander K., Zofia R., Gabriela S. oraz 

Krzysztof  N. Przedszkolaki śpiewając 

piosenki podziękowały swoim kochanym 

rodzicom za miłość, czułe serce i czas, 

jakim rodzice je obdarzają na wspólnej 

zabawie. Jury – uczestnicy pikniku, 

zdecydowało przyznać następujące 

miejsca: 

I miejsce – Aleksandra A. 

II miejsce – Zofia R. 

III miejsce – Aleksander K. i Natalia B. 

W nagrodę dzieci otrzymały puchary, 

pamiątkowe dyplomy oraz pluszowe 

maskotki. 

     W kolejnej części programu wystąpiły 

dzieci z poszczególnych grup wiekowych, 

które brały udział w Gminnym Przeglądzie 

Piosenki Dziecięcej „Piosenka o zdrowiu”. 

Następnie zostały rozstrzygnięte 

tegoroczne konkursy: „Eko – Marzanna”, 

„Mój przyjaciel – pies”, „Zaprojektuj 

odblask”, „Dziecięca matematyka”. 

Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody 

niespodzianki oraz pamiątkowe dyplomy. 

     Po części oficjalnej przyszedł czas na 

wspólne rodzinne grillowanie. Dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się 

malowanie twarzy oraz modelowanie 

balonów. 

     Dla dzieci i ich rodziców piknik był 

okazją do wspólnego spędzenia czasu na 

świeżym powietrzu. Był również czasem 

wzruszeń i radości. 

Wszystkim osobom, które włączyły się w 

organizację imprezy serdecznie 

dziękujemy. 

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 

 

W środę 19 czerwca w naszym przedszkolu 

odbyło się zakończenie roku szkolnego. Ze 

względu na złe warunki pogodowe (burzę) 

oraz małą liczbę dzieci część artystyczna, 

jaka była przygotowana na ten dzień, nie 

odbyła się. 

Pani Dyrektor powitała wszystkich 

zebranych gości, po czym wręczyła 

dyplomy –  podziękowania za współpracę 

wszystkim zaangażowanym w życie 

przedszkola rodzicom, a osób takich było 

dużo. Wraz z nauczycielami 

przygotowującymi konkursy przedszkolne              

i czuwającymi nad ich przebiegiem, 

wręczyła nagrody przedszkolakom, którzy 

brali w nich udział. Dzieci otrzymały gry 

planszowe oraz książki. 

Puchary dla Wzorowego Przedszkolaka 

dostały dzieci z następujących grup: 

Grupa Krasnale: Oliwia Kuczyńska                           

i Bartosz Błach 

Grupa Jeżyki: Aleksander Fularski                             

i Zuzanna Stępień 

Grupa Żabki: Krzysztof Błach i Lena Pacek 

Wszystkie przedszkolaki otrzymały na 

pamiątkę dyplomy, książki oraz słodkości. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za ten 

wspaniały rok, rodzicom za zaangażowanie 

i każdą chwilę, kiedy mogliśmy wspólnie 

myśleć o naszych przedszkolakach. 

Życzymy wszystkim udanych                             

i bezpiecznych wakacji. 
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Kącik Rodzica… 

4 sprawdzone pomysły na spokojne wakacje z dziećmi 

Wakacje z dzieckiem? Wierz mi, wyglądają zupełnie inaczej niż wszystkie 

Twoje dotychczasowe wakacje. Nie mówiąc o wakacjach z dwójką, trójką 

czy większą liczbą dzieci. Wszystko co dotychczas wiedziałaś o wakacjach 

możesz schować między mity. Zmienia się wszystko – pakowanie, wybór 

miejsca odpoczynku, a na samym pobycie kończąc. Może się okazać, że 

same przygotowania do wakacji sprawią, że zamarzysz o odpoczynku. 

1. Wielkie pakowanie 

Do tej pory każde pakowanie było tak ekscytujące – najpierw zakupy, wybór 

bikini, sukienek, butów, kilka nowych kosmetyków. A potem układanie tego w 

walizce – albo wrzucanie i siadanie, żeby się tylko zamknęła, w końcu każdy ma 

swoje patenty na pakowanie, nie? 😉 

Im dalej w las, tym trudniej się robi. Bo teraz to już nie tylko trzy podkoszulki 

męża i Twoja walizka. Nagle okazuje się, że trzeba spakować ubrania dla dziecka 

na każdą pogodę, buty tak samo, dołożyć specjalne dziecięce kosmetyki a do tego 

jeszcze tylko ulubioną przytulankę, książeczkę do czytania przed snem, zestaw 

do zabawy w piasku, kilka autek lub lalek i gry kieszonkowe. 

No i wiesz, ze sobą pewnie przywieziesz kilka rysunków, jakieś puzzle, tonę 

kamieni, muszelek albo szyszek. Nie pytaj dlaczego, z dziećmi tak jest. 

Szukasz life-hacków na pakowanie? Ubrania zwijaj, nie składaj, zajmują mniej 

miejsca. Możesz tak zawijać całe zestawy na każdy dzień. Nie będziesz wtedy 

tracić czasu na kompletowanie ubioru każdego poranka. Fajnym pomysłem jest 

też spakowanie ubrań dla każdego dziecka w osobne materiałowe torby 

wielorazowe i dopiero włożenie ich do dużej walizki – wtedy nic się Wam nie 

będzie mieszać i gubić. 

2. Gdzie jedziemy? 

Każdy ma swoje preferencje – jedni wolą podróże po Polsce, inni wybierają 

Europę a jeszcze inni marzą o dalekich podróżach w świat. Wiadomo, wybierając 

się na wakacje z dziećmi musicie mieć wygodny transport na miejsce, pewną 

opiekę medyczną, dobre warunki higieniczne a często okazuje się, że niezbędny 

jest sklep by kupić wodę butelkowaną, pampersy, jedzenie czy też buty albo 

ubrania. 
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Tak, zdarzyło mi się, że prognozy pogody mnie oszukały i przez cały wyjazd było 

dosłownie zimno, a ja spakowałam większość ubrań typowo letnich, o praniu też 

mogłam zapomnieć, było zbyt zimno i wilgotno by cokolwiek wyschło. 

Uratowała mnie tania sieciówka, w której mogłam nabyć ciepłe dresy za dyszkę i 

nie musiałam się martwić, że dzieciom marzną nóżki. 

Inny przykład? Poszliśmy na obiad do restauracji, która miała uroczy ogródek w 

cieniu drzew. Spędziliśmy tam trochę czasu. Zjedliśmy, dzieci bawiły się w 

specjalnym kąciku, odpoczęliśmy a wieczorem każde z nas miało przynajmniej 

jednego kleszcza na sobie. Na następny dzień udaliśmy się do lekarza a potem do 

apteki zakupić zlecone specyfiki i środki zapobiegawcze na ewentualny kolejny 

raz. 

Nie mając tego komfortu pewnie świrowalibyśmy do końca wakacji albo wrócili 

szybciej. Dlatego planując spokojne wakacje weź pod uwagę każde takie za i 

przeciw, jak również pomyśl o tym gdzie jechać z dzieckiem w konkretnym 

wieku, tak by miało zapewnione ciekawe zajęcia. 

3. Czas na odpoczynek 

Wyobraź sobie, że udało się: przeżyłaś pakowanie i podróż. Jesteście już na 

miejscu i możesz spokojnie położyć się na leżaku i spędzić tak wszystkie dni 

urlopu. No dobra, żartowałam. 

Najlepiej od razu zrób sobie plan jak chcecie spędzać dni, dopasuj plan do pory 

posiłków (chyba, że gotujecie sobie sami, to pamiętaj, że to też trochę zajmuje i 

wymaga czasu na zakupy). Zaplanuj wycieczki i spokojne dni z odpoczynkiem na 

słońcu. Ułóż to wszystko tak, by dzieci nie miały czasu na nudę, bo wtedy stają 

się… bardziej absorbujące 😉 

Na podróż i brzydką pogodę mogą się przydać kieszonkowe gry, zgrane na telefon 

bajki, piosenki albo audiobooki, książeczki z naklejkami albo pisakami na wodę 

(sprawdź w internecie, to nowość, którą dzieci uwielbiają). Do zabawy w ładną 

pogodę zabierz gadżety, które zajmą niewiele miejsca: skakankę, frisbee, małą 

piłkę, silikonowe wiaderko albo kubeczki do piasku i wody wkładane jeden w 

drugi. Uważam, że ciekawe, rozwojowe gadżety to połowa sukcesu. 

 

4. Przygotuj się na wakacje z dziećmi 

Niestety pomimo różnych zabezpieczeń nie każde wakacje wyglądają jak z 

obrazka. Kiedyś jechaliśmy na urlop do domku znajomej naszej rodziny. 

Wszystko miało być pięknie, jednak na dzień przed wyjazdem okazało się, że pani 
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trafiła do szpitala, z którego może w każdej chwili wrócić, a po domku będzie 

kręcił się ktoś do opieki. 

Jako, że był to wyjazd „po znajomości” to musieliśmy sytuację jakoś znieść i 

przetrwać niedogodności, nie było innego rozwiązania. Tak, wiem, że mogliśmy 

wrócić, ale wszystko było już dogadane, kilka atrakcji zarezerwowanych, a dzieci 

też były na tyle małe, że sytuacji nie rozumiały i na powrót wcale nie miały 

ochoty. 

Od tego czasu planujemy wakacje staranniej i szukamy zabezpieczeń na każdą 

niespodziankę. I całe szczęście, bo ta niefortunna przygoda nie była naszą ostatnią 

podróżniczą porażką. 

Na kolejny wyjazd zarezerwowaliśmy sobie miejsce w ślicznym domku, 

wszystko w internecie wyglądało jak z obrazka. Oczywiście wpłaciliśmy dużą 

część kwoty w formie zaliczki i czekaliśmy na wymarzony urlop. 

Dzień, w którym dotarliśmy na miejsce okazał się być dla nas sądnym. Nic nie 

wyglądało jak na zdjęciach, warunki były koszmarne i nie było opcji żebyśmy się 

w ogóle w zarezerwowanej kwaterze pomieścili w pięć osób, bo brakowało łóżek 

dla dzieci. Zaliczka przepadła, właściciel placówki powiedział, że nie zwróci nam 

ani grosza, bo przecież teraz tak od ręki nie znajdzie nikogo na nasze miejsce i 

tylko straci. Nie miał też zamiaru tłumaczyć się z niedotrzymania swojej części 

umowy. Po prostu koszmar! 
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Coś dla przedszkolaka… 

 Zagadki wakacyjne cz. I 

Na małych krzaczkach 

w promieniach słonka dojrzewają. 

Są słodkie i pyszne 

i czerwony kolor mają./truskawki/ 

 

Jakie to na drzewie 

dojrzewają przysmaki, 

które lubią jeść dzieci, 

dorośli i szpaki. /czereśnie/ 

 

Babcia pestki z nich wydłubie 

i sok słodki z nich wyciśnie, 

albo kompot ugotuje, 

lub do ciasta doda.../wiśnie/ 
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Studio dobrego smaku 
Składniki 

grejpfrut 260 gramów 

winogrona 70 gramów 

gruszki 260 gramów 

kiwi 150 gramów 

małe daktyle suszone 40 gramów 

orzechy włoskie 20 gramów 

jogurt naturalny 2% 6 łyżek 

 

Przygotowanie krok po kroku 

Krok 1 

Owoce dokładnie umyj i obierz. Wszystko pokrój w małą kostkę. Daktyle pokrój w plasterki, 

a orzechy włoskie pokrusz. 

Krok 2 

Owoce i daktyle przełóż do salaterek i polej jogurtem naturalnym. Udekoruj pokruszonymi 

orzechami włoskimi. Smacznego! 

 

 

 


