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 Przekazujemy w Wasze ręce drugi w tym roku szkolnym numer naszej 

przedszkolnej gazetki. 

 Kończy się już niebawem rok szkolny, który z powodu epidemii COVID – 19, był 

rokiem wyjątkowym, bogatym w nowe doświadczenia. Przyniósł nam on pomimo 

wszystko, wiele radości, uśmiechu, codziennych zabaw, dostarczył potrzebnej wiedzy.  

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci pragniemy Wam podziękować za mijający rok 

szkolny. Dziękujemy Szanowni Rodzice za wasze zaufanie jakim nas obdarzyliście, za 

każde życzliwe słowo, za wszelką okazaną pomoc, za zaangażowanie w życie 

przedszkolne. Z bagażem doświadczeń minionego roku szkolnego możemy udać się na 

zasłużony wypoczynek.  

Kochane Dzieci, drodzy Rodzice, życzymy Wam, aby ten wakacyjny wypoczynek 

był dla Was bezpieczny, niech każdego dnia świeci dla Was słońce, życzymy Wam 

niezapomnianych przygód, przetarcia nowych szlaków, radości  

i beztroskiej zabawy . 

Do zobaczenia we wrześniu już w nowym budynku przedszkola. 
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Piżamowy Bal 

Karnawałowy 

 

 

 

W piątek 19 stycznia odbył  się  
w naszym przedszkolu piżamowy bal 
karnawałowy. Dzieci wraz 
z wychowawczyniami przybyły 
na zabawę w wyjątkowych strojach, 
jakimi były piżamki. Nikt jednak tego 
dnia nie myślał o spaniu. Wszyscy 
świetnie się bawili w rytm muzyki. 
Jednak nie tylko taniec był dla 
przedszkolaków źródłem zabawy.  
Z wielką ochotą uczestniczyły w 
różnorodnych zabawach ruchowych i 
konkursach zręcznościowych (łowienie 
rybek, przeciąganie liny, karmienie 
misia, taniec na linie itp.) prowadzonych 
przez panią  
E. Markowską. Na twarzach wszystkich 
malował się uśmiech, który nie znikał 
mimo chwilowego zmęczenia. Dzięki 
radosnej i pełnej humoru atmosferze, 
ten dzień na długo pozostanie w naszej 
pamięci.  

„Alicja online” – 

interaktywne spotkanie  

z bajką 

 

 

 

22  stycznia w naszym przedszkolu odbyło 
się interaktywne spotkanie z bajką „Alicja 
online”. Bajkowe postacie spotkały się  
z dziećmi wykorzystując nowoczesną 
technologię. Dzieci obejrzały 
przedstawienie, wzbogacone wieloma 
efektami specjalnymi. Był pokaz ogniowy, 
taniec na podwieszanej szarfie, bańki 
mydlane oraz interaktywna zabawa.  

 

 



4 
 

Występ z okazji Dnia 

Babci i Dziadka 

Babcia i Dziadek to wyjątkowe osoby  

w naszym życiu, tak wiele im 

zawdzięczamy. Zawsze pomocni  

i otwarci, gotowi na wszelkie 

poświęcenia dla swoich wnuków. Uczą 

jak prawdziwie kochać… 

Z tej okazji, dzieci z naszego 

przedszkola wraz paniami 

przygotowały specjalne występy  dla 

swoich Babć i Dziadków.  

Niestety nie mogły zaprosić dziadków 

na występ artystyczny, tak jak to bywało 

co roku. Uroczystości odbyły się bez 

udziału rodzin dzieci. Swoją miłość  

i wdzięczność za wielkie serce  

i poświęcony czas dzieci wyraziły 

poprzez recytowanie wierszy, śpiewanie 

piosenek oraz tańce. Dzieci wykonały 

także upominki dla swoich dziadków 

różnymi technikami plastycznymi. 

Chociaż w taki sposób przedszkolaki 

mogły podziękować dziadkom za 

bezgraniczną miłość, ciepło  

i dobroć. Występy dzieci zostały 

nagrane i udostępnione na stronie 

internetowej. 

 

 

 

 

 

Europejski Dzień Numeru 

Alarmowego 112 – wizyta 

pani Policjantki 

11 lutego obchodzony jest  Europejski Dzień 
Numeru Alarmowego 112.  

To bardzo ważny numer telefoniczny,  
o którym powinien wiedzieć każdy człowiek, 
nawet ten najmniejszy.  
W naszym przedszkolu również 
obchodziliśmy to święto.  
W tym dniu zorganizowane zostały zajęcia 
edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, które 
poprowadziła pani M. Wesołowska. Zajęcia 
miały charakter prezentacji  
i zabawy, a dzięki informacjom 
przekazanym w ich trakcie, często dzieci 
będą w stanie skutecznie wezwać pomoc. 
Tego dnia odwiedziła nas także pani 
policjantka. W czasie spotkania dzieci 
wysłuchały informacji na temat zasad ruchu 
drogowego i bezpieczeństwa na drodze. 
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Pani Policjantka opowiedziała o tym, jak 
należy zachować się w razie 
niebezpiecznych sytuacji i w jaki sposób 
wezwać pomoc dzwoniąc na numer 
112. Przedszkolaki dowiedziały się jak 
rozmawiać  
z dyspozytorem oraz jakich informacji 
mu udzielić. Dzieci odgadywały w jakich 
zdarzeniach potrzebna jest straż 
pożarna, ambulans, a w jakich policja. 
Pani Policjantka zaznaczyła także jak 
bardzo ważne dla bezpieczeństwa 
dzieci jest prawidłowe zapięcie fotelika 
przed jazdą samochodem,  
a także przypomniała dzieciom, czego 
nie wolno robić bawiąc się w czasie 
zabaw zimowych. Musimy przyznać,  
że to była bardzo ciekawa lekcja.  
Na koniec spotkania dzieci wręczyły 
pani podziękowanie oraz własnoręcznie 
wykonanego kwiatka. 

 

 

 

Walentynki  

w przedszkolu 

W poniedziałek 15 lutego dzieci  
z Przedszkola Samorządowego  
w Skarżysku Kościelnym 
obchodziły  Walentynki. Przedszkolaki wraz 
z paniami tego dnia ubrały się na czerwono 
i tym samym zapoczątkowały ten dzień we 
wspaniałe i miłe wrażenia. 

Wspólnie spędzony czas  
w walentynkowym nastroju sprzyjał 
prowadzeniu z dziećmi rozmów na temat 
znaczenia uczuć w naszym codziennym 
życiu. Przedszkolaki dowiedziały się, że 
Walentynki to nie tylko serduszka czy 
czerwone pluszaki. Tym, co naprawdę się 
liczy są: życzliwość, sympatia i szacunek 
okazany drugiemu człowiekowi. 

Dzień Walentynkowy z pewnością można 
zaliczyć do udanego. Był to dzień miłych 
wrażeń i niespodzianek. 

Na koniec tego uroczystego dnia nastąpiło 
wręczenie nagród dzieciom, które brały 
udział w konkursach. 
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Zajęcia Wiewiórek 

W środę 10 lutego w grupie 

Wiewiórek zostały zorganizowane  

zajęcia plastyczno-muzyczne, 

podczas, których  przedszkolaki 

poznawały twórczość Fryderyka 

Chopina.  Dzieci nie tylko zagłębiały 
się w życiorys naszego słynnego 
kompozytora, ale również słuchały 
jego Nokturnu cis-moll. Przy tej 
pięknej muzyce tańczyły  
z wykorzystaniem wstążek 
gimnastycznych, a na  

zakończenie przedszkolaki inspirowane 
utworem Chopina malowały na. Zajęcia 
sprawiły maluchom wiele frajdy  
i pokazały różne oblicza sztuki. 
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Warsztaty decoupage  

w grupie Pszczółek 

W tym tygodniu w grupie Pszczółek 
odbyły się warsztaty zdobienia 
słoików techniką decoupage. 
Przedszkolaki poznały bardzo 
efektowną technikę zdobienia 
przedmiotów, która pozwala 
wykorzystać gotowe wzory, czyli 
serwetki lub specjalne papiery do 
decoupagu. Dzieci wykazały się 
dużym zainteresowaniem oraz 
kreatywnością zdobiąc szklane słoiki 
motywami wycinanymi z serwetek. 
Wszyscy bardzo sumiennie 
pracowali, przedszkolaki mogły 
rozwinąć swoją kreatywność, by 
stworzyć wymarzoną ozdobę. 
Nauczyły się przy tym cierpliwości, 
gdyż praca wymagała kilku etapów, 
rozłożonych w czasie na kilka dni, 
ale efekt był naprawdę 
zachwycający. 

 

 

 

 

 

CAŁA POLSKA CZYTA 

DZIECIOM – CZYTA WÓJT 

GMINY 

Kontakt z książką już od najmłodszych 
lat odgrywa nieocenioną rolę zarówno  
w rozwoju, jak i wychowaniu człowieka. 
Nie tylko wszechstronnie wpływa na 
rozwój intelektualny, ale także 
znakomicie rozwija wrażliwość  
u każdego młodego czytelnika  
i słuchacza. 

Nasze przedszkole w ramach akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom” stara się 
szerzyć nawyki czytelnicze wśród 
przedszkolaków. Nauczyciele 
codziennie o określonej porze czytają 
dzieciom bajki. Do przedszkola 
zapraszani są także goście, którzy 
poprzez czytanie zachęcają do częstego 
sięgania po książkę.  
Aby wesprzeć akcję nasze przedszkole 
odwiedził wyjątkowy gość, Wójt Gminy 
Skarżysko Kościelne –  
Pan J. Bryzik wraz z panią  
T. Banaszczyk – kierownik biblioteki. 
Pan Wójt czytał dzieciom bajkę  
„O dzielnym Krawczyku”, rozmawiał  
z dziećmi na temat zawartych tam 
treści. Spotkanie czytelnicze  
z Panem Wójtem cieszyło się dużym 
zainteresowaniem dzieci.  
Na zakończenie przedszkolaki otrzymały 
słodki upominek, a pani Teresa  
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wypożyczyła dzieciom książki  
z biblioteki. 

 

 

 

Dzień Kobiet 

W poniedziałek 8 marca  
w naszym przedszkolu odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Kobiet. 
Grupa Pszczółek zaprezentowała 
przygotowany specjalnie na tę 
okazję program artystyczny. Występ 
mogli podziwiać wszyscy 
pracownicy placówki oraz dzieci. Nie 
obyło się bez serdecznych życzeń, 
piosenek, tańców oraz kolorowych 
kwiatów. Wspólne zdjęcie uwieczniło 
ten wspaniały dzień. Tego dnia w 
przedszkolu  

panowała wesoła atmosfera. 
Uśmiechnięte buzie przedszkolaków,  
a zwłaszcza dziewczynek świadczyły  
o miło spędzonym czasie. 

Z tej okazji dzieci reprezentujące grupę 
Pszczółek odwiedziły także Panie  
z Zakładu Krawieckiego DANA, złożyły 
życzenia oraz wręczyły Paniom ręcznie 
wykonane broszki filcowe. Na 
zakończenie cała grupa otrzymała od 
pani Danusi przepyszne smakołyki. 
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Przedszkolaki uczą się 

kodowania  

i programowania 

Zabawy w kodowanie w łagodny  
i przyjazny sposób wprowadzają 
dzieci w świat, który uczy logicznego 
myślenia, obserwacji  
i dedukcji. Kodowanie  
w przedszkolu zaczynamy  
od prostych zabaw bez używania 
komputera. W ten sposób dzieci 
uczą się nowych kompetencji, 
poznając przy okazji nowe pojęcia  
i zwroty. Taka forma nauki poprzez 
zabawę doskonale przygotowuje 
dzieci do stawiania pierwszych 
kroków w programowaniu. 

W tym roku szkolnym dzieci  
z naszego przedszkola brały udział 
w takich zajęciach. Przedszkolaki 
programowały wykorzystując m.in. 
maty do kodowania, kolorowe 
kubeczki, krążki, karty pracy, 
mówiącego robota edukacyjnego 
wyposażonego w wiele funkcji czy 
ozobota. 

Podczas zabaw z kodowaniem  
u dzieci kształtowane były takie 
umiejętności jak logiczne myślenie, 
umiejętność pracy zespołowej, 
zadaniowe podejście do 
napotykanych trudności, 
koncentracja uwagi, kreatywność. 
Aktywność z elementami kodowania 
i programowania to  

 

 

świetna zabawa oraz wartościowe 
zajęcia, które pozwalają kształtować 
przyszłość najmłodszych. 

Dla naszych przedszkolaków była to 
świetna zabawa, dzięki której dzieci 
nauczyły się kompetencji przydatnych  
w nauce programowania. 
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Powitanie Wiosny 

W poniedziałek 22 marca dzieci  
z naszego przedszkola wzięły udział 
w tradycyjnym obrzędzie pożegnania 
zimy- powitania wiosny. Powitanie 
wiosny to dla każdego 
przedszkolaka wyjątkowe 
wydarzenie. Ogromne emocje wśród 
naszych przedszkolaków wzbudziły 
już same przygotowania. Dzieci z 
wielkim zaangażowaniem pomagały 
w wykonaniu kukły Marzanny oraz 
kolorowych, wiosennych Gaików. 
Kiedy wszystko było już gotowe 
barwny korowód wyruszył na 
przedszkolny plac zabaw. Zebrane 
wokół Marzanny dzieci donośnymi 
okrzykami „Marzanno, Marzanno Ty 
zimowa panno, Ciebie pożegnamy, 
wiosnę powitamy” pożegnały zimę. 
Ze względów ekologicznych nasza 
Marzanna nie została wrzucona do 
rzeki, lecz spalona w ogrodzie 
przedszkolnym. Na zakończenie 
pochodu powitano wiosnę 
kolorowymi gaikami. Mamy nadzieję, 
że wiosna posłuchała 
przedszkolaków i zostanie z nami na 
dobre. 

 

 

Dzień Ziemi 

Światowy Dzień Ziemi to największe  
i najbardziej popularne święto 
ekologiczne na świecie. Celem święta 
jest promowanie proekologicznych 
postaw  
w społeczeństwie oraz budowanie 
wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. 
Z tej okazji zorganizowaliśmy dla 
naszych przedszkolaków wiele zabaw z 
ekologią w tle. Dzieci poznały znaczenie 
recyklingu dla ochrony środowiska, 
wzięły udział w quizie ekologicznym, 
wykonywały prace plastyczne o tym, jak 
żyć w zgodzie z przyrodą, rozwiązywały 
zagadki oraz krzyżówki. 
Zwieńczeniem Dnia Ziemi  
w przedszkolu było sprzątanie placu 
zabaw połączone z segregowaniem 
śmieci, gdyż świadomość ekologiczną 
warto wyrabiać u dzieci już od 
najmłodszych lat. 
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Jestem Eko i zdrowo się 

odżywiam – 

przedstawienia teatralne 

Przedszkole Samorządowe  
w Skarżysku Kościelnym od wielu lat 
propaguje wśród dzieci  
i rodziców działania związane  
z ochroną przyrody oraz 
kształtowaniem nawyków 
prozdrowotnych, ponieważ głównym 
naszym założeniem jest 
kształtowanie proekologicznych 
postaw i nawyków wśród 
najmłodszych poprzez promowanie 
piękna otaczającej przyrody, 
uwrażliwienie na potrzeby 
środowiska naturalnego, 
uczestnictwo w akcjach 
ekologicznych, jak również 
poszerzanie świadomości dzieci w 
zakresie zdrowego odżywiania. 

19 maja dzieci z grupy Pszczółek 
zaprezentowały przedstawienie 
ekologiczne pt.: „Ratujmy Ziemię”. 
Głównym tematem przedstawienia 
było zwrócenie uwagi na problem 
zanieczyszczania środowiska oraz 
wspólne poszukiwanie sposobów 
jego ochrony. Mali aktorzy starali się 
przekonać innych, że wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za naszą 
planetę  
i powinniśmy dbać o jej czystość. 
Przedszkolaki pokazały nam 
również, że potrafią właściwie 
segregować śmieci. 

Dzieci z grupy Jeżyków przygotowały 
bajkę pt.: „Czarownica dba o 
zdrowie”, która przypomniała 
wszystkim  
o przestrzeganiu pewnych nawyków 
higienicznych  

 

 

W ramach działań promocji zdrowia, 
grupa Wiewiórek przygotowała 
inscenizację  pt. „Witaminki”, której 
celem było ukazanie walorów 
zdrowotnych warzyw, owoców oraz 
innych produktów, a tym samym 
zachęcenie do ich spożywania. 
Wychowankowie opowiedzieli nam jaki 
wpływ na nasze zdrowie mają 
witaminy oraz w jakich 
produktach możemy je znaleźć.  
Było wesoło i kolorowo – mali aktorzy 
wykazali się ogromnym talentem 
przekazując wiele cennych informacji na 
temat korzyści wynikających z jedzenia 
owoców  
i warzyw. 
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i propagowaniu zdrowego stylu 
życia. Dzieci poprzez inscenizację  
i śpiewane piosenki pokazały jak 
należy dbać o swoje zdrowie  
i higienę osobistą. Zwróciły uwagę 
na prawidłowe odżywianie się, 
spędzanie aktywnie wolnego czasu  
i uprawianie różnych dyscyplin 
sportowych. 

 

 

 

 

Występy dzieci zostały nagrane  
i udostępnione na naszej stronie 
internetowej. Zapraszamy do 
obejrzenia. 

 

 

 

 

 

Dla Was kochani 

26 maja obchodzimy w Polsce bardzo 
ważne święto Dzień Mamy. 

Święto to jest obchodzone prawie na 
całym świecie i przypomina nam, jak 
ważne są nasze Mamy, oraz że każdej 
Mamie należy się moc uścisków, 
buziaków i milion bukietów kwiatów za 
jej bezwarunkową miłość. 

Naszą przedszkolną tradycją są 
obchody Dnia Mamy oraz Dnia Taty 
podczas Festynu Rodzinnego, do 
którego dzieci skrupulatnie przez kilka 
tygodni zawsze się przygotowywały.  
W tym roku jest jednak inaczej. 
Sytuacja, w której się znaleźliśmy nie 
pozwoliła na zorganizowanie wspaniałej 
uroczystości. Jednak dzieci nie 
zapomniały o swoich Mamusiach  
i Tatusiach  i przygotowały dla nich 
krótki występ śpiewając piosenki  
i recytując wiersze. Wyraziły w ten 
sposób uczucia przywiązania, miłości, 
szacunku, a także wdzięczność za trud 
wychowania.  
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WIZYTA W URZĘDZIE 

Z ŻYCZENIAMI 

27 maja obchodzony jest Dzień 
Samorządu Terytorialnego. Z tej 
okazji dzieci z grupy Pszczółek i 
Jeżyków w imieniu całej 
społeczności przedszkolnej 
odwiedziły Urząd Gminy, aby złożyć 
serdeczne życzenia na ręce Pana 
Wójta Jacka Bryzika oraz Sekretarz 
Gminy Moniki Mączyńskiej. 
Przedszkolaki wraz z życzeniami 
zaniosły do Urzędu własnoręcznie 
wykonane broszki dla pań, zaś dla 
panów krawaty. 

 

Dni sportu – Dzień 

Dziecka w przedszkolu 

W dniach od poniedziałku do środy 
nasze przedszkolaki zamieniły się  
w małych sportowców. Dzieci 
doskonale wiedzą, że sport to 
zdrowie i uwielbiają aktywność na 
świeżym powietrzu, dlatego 
Europejski Tydzień Sportu nie mógł 
przejść u nas bez echa. Wszystkie 
grupy brały udział w sportowych 
rywalizacjach. 

  

W dniach od poniedziałku do środy 
nasze przedszkolaki zamieniły się  
w małych sportowców. Dzieci doskonale 
wiedzą, że sport to zdrowie i uwielbiają 
aktywność na świeżym powietrzu, 
dlatego Europejski Tydzień Sportu nie 
mógł przejść u nas bez echa. Wszystkie 
grupy brały udział w różnych sportowych 
zadaniach. Wspólnie tańczyły w rytm 
muzyki, wykonywały ćwiczenia 
rozgrzewające i sprawnościowe. Dzień 
Dziecka w naszym przedszkolu dzieci 
spędziły również bardzo aktywnie, 
biorąc udział w zawodach sportowych 
oraz zabawach ruchowych. Dzieci miały 
możliwość wykazania się w różnych 
sportowych konkurencjach m.in. 
rzucanie woreczkiem do celu, 
przeciąganie liny, zabawy z chustą  
i wiele innych ciekawych konkurencji. 
Były również tańce, puszczanie baniek 
mydlanych, zabawy z balonami. 
Wszyscy dobrze się bawili, głośno 
dopingując swojej drużynie. Ostatecznie 
wygrały wszystkie dzieci, bo to przecież 
było ich święto i nikt nie mógł przegrać. 
Dla wszystkich przedszkolaków był to 
dzień 
wyjątkowy, pełen życzeń, uśmiechów, 
radości, ale i niespodzianek … 

Z tej okazji Wójt Gminy J. Bryzik wraz  
z panią sekretarz oraz panią skarbnik 
odwiedzili nasze przedszkole, by 
osobiście złożyć życzenia najmłodszym 
przedszkolakom oraz wręczyć im 
słodkości i kolorowe baloniki. Każda 
grupa otrzymała także upominki od 
Rady Rodziców.  Na zakończenie zostały 
rozstrzygnięte dwa konkursy „Zimowe 
zabawy na śniegu” oraz „Koszyczek 
wielkanocny”. Laureaci otrzymali 
nagrody niespodzianki. 
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Wycieczka przedszkolaków 

do Straży Pożarnej 

W środę 2 czerwca dzieci  
z grupy Jeżyków wybrały się na 
wycieczkę do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim. 

Dzięki życzliwości strażaków 
przedszkolaki dowiedziały się wielu 
informacji dotyczących pracy strażaka, 
mogły z bliska obejrzeć wóz strażacki, 
poznały wyposażenie  
i sprzęt służący do udzielania pomocy 
nie tylko w przypadku pożarów, ale 
również wypadków drogowych i innych 
trudnych sytuacji wymagających 
interwencji strażaków. Niebywałą 
atrakcją dla dzieci była możliwość 
przymierzenia stroju strażaków, wejście 
do wozu strażackiego, sygnał 
dźwiękowy oraz lanie wody ze 
strażackiego węża. 
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Przedszkolaki wykazały ogromne 
zainteresowanie spotkaniem, 
podczas którego nabyły 
cenną wiedzę. Z wycieczki wróciły  

pełne niezapomnianych wrażeń  
i wspomnień. 

 

 

 

Zabawy  

w „Zaczarowanym 

Autobusie” z Mrówką 

Nasze przedszkole wzięło udział  
w konkursie ,,Mrówka na wakacjach”, 
którego organizatorem jest PSB 
Mrówka Mat-Bud w Skarżysku-  

Kamiennej. W nagrodę za udział  
w konkursie oraz dużą liczbę głosów 
oddanych na naszą pracę odwiedził 
nas „Zaczarowany 
Autobus. Przedszkolaki były bardzo 
zachwycone z zabaw, a na ich twarzach 
malował się tylko  
i wyłącznie uśmiech. 

Na zakończenie dzieci otrzymały 
również drobne upominki od Firmy PSB 
Mrówka. Dziękujemy za wspaniałą 
zabawę oraz miło spędzony czas. 
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Teatralne spotkanie  

z Koziołkiem Matołkiem 

We wtorek w naszym przedszkolu 
odbył się teatrzyk z udziałem 
Koziołka Matołka. Dzieci obejrzały 
przedstawienie pt. „Koziołkowanie  
w przedszkolnym planie”. Była to 
wesoła opowieść o Koziołku 
Matołku, który wybrał się do 
Pacanowa, aby podkuć sobie 
kopytka. Aktorzy w atrakcyjny 
sposób przybliżyli treść 
przygód Koziołka Matołka . 
Przedszkolaki nie tylko oglądały 
przedstawienie, ale wykonywały też 
różne zadania poznając polskie 
przysłowia o kozach. Na 
zakończenie wszystkie dzieci 
dołączyły do Klubu Koziołka Matołka 
otrzymując stosowne pieczątki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia po wakacjach!!! 
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Wakacje ze słońcem 
Powszechnie wiadomo, że słońce przez dzieci jest lubiane. Za to, że 

ogrzewa i za to, że świeci. Wdzięczne dzieci o słońcu piosenki śpiewają, 

wyliczanki układają i obrazki mu malują. Nie ulega wątpliwości, dzieci słońce 

kochają. 

Emilka i Adaś to dwójka dzieci, które również zwolennikami słońca były. 

Właśnie opalają się na plaży. Mama przyniosła im parasol. Parasol ten nie miał 

chronić od deszczu. Był to parasol przeciwsłoneczny. Miłośnicy słońca oburzyli 

się strasznie. Nie chcieli w cieniu parasola ukrywać się przed słońcem. Mama 

przyniosła dzieciom krem do opalania. Zabezpiecza on skórę przed 

poparzeniem słonecznym. Dzieci jednak brązową opaleniznę jak najszybciej 

mieć chciały i krem do torby schowały. Mama przyniosła dzieciom kapelusze 

na głowę. Każdy, kto nie znosi bólu głowy, powinien takie nosić w słoneczne 

dni. Dzieci jednak użyły kapeluszy do zabawy. Fruwały one od Emilki do Adasia, 

od Adasia do Emilki, żaden nie wylądował na ich głowie. Mama przyniosła 

okulary przeciwsłoneczne. Dzieci ciągle jednak sprzeciw podtrzymywały dla 

wszystkiego, co przeciw słoneczne jest. Mama prosiła dzieci, by trochę dla 

ochłody w wodzie poprzebywały. Ale gdy rozgrzane w wodzie tylko nogi 

zanurzyły, szybko uznały, że jest za zimna  

i z kąpieli zrezygnowały. Mama zaproponowała, by dzieci poszły do budki po 

lody. Niestety, nawet takie kulinarne atrakcje dzieci do opuszczenia plaży nie 

skłoniły. Tak oto, mimo wielu ostrzeżeń ze strony mamy, dzieci nieprzerwanie 

cały dzień spędziły w słońca towarzystwie. Trochę leżały, trochę biegały, trochę 

w piasku kopały, śmiały się i co chwila na słonko spoglądały. Do wytrwałych 

miłośników słońca zaliczyć ich można. O zachodzie słońca miny dzieciom 

wyraźnie posmutniały. Czy to dlatego, że czas przyszedł słonko pożegnać? 

Przecież od rana, jak mówią prognozy pogody, znowu można będzie korzystać 

z jego promieniowania. Jednak dzieci wieczorem z innego powodu smutne były. 

Oboje bardzo źle się czuły. Skarżyły się na ból głowy, na swędzenie skóry  

i oczu pieczenie. Wszystkie te oznaki były oznaką zbyt długiego na słońcu 

przebywania. Niestety, następnego dnia dzieci smutne w pokoju zostały. Na 

słońce wyjść nie mogły. Smutne również słonko było. Bo słońce również lubi 

dzieci i dlatego zachęca, by korzystały z niego rozsądnie. By się kremem do 

opalania smarowały, kapelusze nosiły i przeciwsłoneczne okulary. Zachęca 

również, by z nim bawiły się w chowanego i od czasu do czasu w cieniu się 

ukrywały. Dzięki temu i słońce i dzieci będą mogły razem spędzić wakacje. 
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Bezpieczne wakacje 
Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice,  
Zbliżają się wakacje – czas wyjazdów, przygód i beztroskiej zabawy na 
podwórku. W tym okresie należy szczególnie pamiętać  
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, aby wypoczynek na wsi, nad 
jeziorem czy w górach był  szczęśliwy  i  udany.  Bohaterowie   
podpowiedzą Wam, w jaki sposób beztrosko i radośnie spędzić letnie 
miesiące.  

Policjant Pies Sznupek udzieli cennych wskazówek jak należy 
zachować się na drodze. Strażak Słonik Florek opowie  
o bezpiecznym zachowaniu w lesie. Finek – ratownik wodny oraz 
Bastek – strażnik gminny opowiedzą, na co należy uważać podczas 
wypoczynku nad wodą czy na podwórku. Jeżeli planujecie wakacje  
w górach, ratownik górski Barry ma wiele przydatnych rad. Prosimy 
drodzy Rodzice, przeczytajcie swoim dzieciom opisy   
–  znajdziecie  w  nich  cenne wskazówki, które pozwolą radośnie  
i bezpiecznie spędzić wakacje.   

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji. 

 

• „Gdzie można bezpiecznie przechodzić przez jezdnię? 
Oczywiście tam, gdzie  znajdują  się  pasy,  czyli  zebra,   
i  gdzie  świeci  zielone  światło!”  – przypomina policjant Pies 
Sznupek.  
 

      Przechodź po pasach przez jezdnię!!! 
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• „Gdy wsiadasz na rower, nie zapominaj o kasku i kamizelce 
odblaskowej  
oraz ochraniaczach na kolana i łokcie. Uchronią cię przed 
nieszczęśliwy - mi skutkami upadku” – mówi Pies Sznupek.  
 

Pamiętaj o bezpieczeństwie wsiadając na 
rower!!! 
 

• „Piknik w lesie? Dobry pomysł! Pamiętaj tylko, aby ognisko 
rozpalać w miejscach do tego przeznaczonych” – przestrzega 
strażak Słonik Florek.  
 

Rozpalaj ognisko w miejscach dozwolonych!!! 
 

• „Żmije i inne leśne zwierzęta omijaj szerokim łukiem. Pamiętaj! 
Nigdy nie rób im krzywdy. Las to ich dom i mają prawo tu być” – 
upomina Słoń Florek.  
 

Uważaj na zwierzęta leśne!!! 
 

• „Lubisz pływać? Pamiętaj o tym, że kąpać należy się zawsze  
w miejscu strzeżonym przez ratownika wodnego” – przestrzega 
ratownik wodny Delfin Finek.  

 

       Pływaj tylko w miejscach strzeżonych!!! 
 

• „Gdy wsiadasz na łódkę czy rowerek wodny, koniecznie załóż na 
siebie kapok. Zapewni ci on bezpieczeństwo, gdy wpadniesz do 
wody” – informuje Delfin Finek. 

 
Pamiętaj o kapoku! 
 

• „Chwila nieuwagi i zgubiłeś rodziców? Poproś ratownika wodnego 
o pomoc w poszukiwaniu mamy i taty” – radzi Delfin Finek.  

• „Nie zostawiaj swojego plecaka bez opieki. Twój telefon lub 
pieniądze mogą paść łupem złodzieja. Poproś kogoś o ich 
przypilnowanie” – radzi Pies Sznupek.  
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• Zgłaszaj trasę wędrówki górskiej!!!  
„Gdy wyruszasz w góry, pamiętaj koniecznie, aby zgłosić trasę 

swojej wędrówki i przypuszczalną godzinę powrotu.  

W razie wypadku lub zaginięcia będzie wiadomo, gdzie ratownicy 

mają Cię szukać” – przypomina ratownik górski Pies Barry. 

 

• Pamiętaj o odpowiednim obuwiu w górach!!! 
„Wędrówka w góry to nie spacer do parku. Załóż odpowiednie   
obuwie i ubierz się właściwie do pory roku. Zabierz ze sobą plecak 
i zapakuj do niego ciepłą bluzę oraz kurtkę przeciwdeszczową.  
W górach pogoda jest zmienna” – dodaje Pies Barry. 
 

• Co zrobić w czasie burzy? 

„Burza pokrzyżowała  ci plany?  Przeczekaj  ją.  Schowaj  się  
w  budynku lub w samochodzie. Nigdy nie stawaj pod samotnym 
drzewem, bo ono przyciąga pioruny” – ostrzega Pies Barry. 

 
• Planujesz wycieczkę do jaskini? „ 

Lubisz jaskinie? Wybieraj się z rodzicami tylko do tych, które są 

przystosowane dla turystów. Pamiętaj, że trasa twojej wędrówki 

musi być odpowiednio zabezpieczona i oświetlona” – radzi Pies 

Barry. 

 

• Uważaj na maszyny rolnicze!  
„Gdy  lato  spędzasz  na  wsi,  pamiętaj,  aby  zachować  

bezpieczną  odległość od maszyn rolniczych – traktorów, 

kombajnów i innych urządzeń” – przestrzega Słonik Florek 

 

• Uważaj na nieznajomych!  
Nigdy nie przyjmuj podarunków od nieznajomych osób. Mogą to 

być substancje  groźne  dla  zdrowia  i  życia,  jak  alkohol  czy  

narkotyki”  – ostrzega dzieci strażnik gminny Miś Bastek.  
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• „Gdzie grać w piłkę? 
Lubisz grać w piłkę tak jak moi przyjaciele? Pamiętaj, aby zawsze 
grać na boisku, nigdy na ulicy czy chodniku” – przypomina Miś 
Bastek.  
 

• Co robić w razie wypadku? 
„Gdy jesteś świadkiem wypadku, zadzwoń po pomoc pod numer 
telefonu 999. Możesz uratować czyjeś życie i zdrowie” – apelują 
zgodnie wszyscy nasi bohaterowie. 
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