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Czerwiec – szósty miesiąc tego roku i dziesiąty miesiąc roku szkolnego 2018/2019.  

Czerwiec jest najjaśniejszym miesiącem w roku, bowiem ma najdłuższe 16 godzinne dni.  

21 czerwca mamy ten najdłuższy dzień w roku. Wkracza lato, chociaż już od kilku tygodni 

odczuwamy jego działanie. Pojawiają się pierwsze letnie owoce, np. truskawki,  poziomki, 

czereśnie, wiśnie. Znowu zaczęły nam smakować pomidory, ogórki małosolne i cebulka dymka.  

W szkołach wszyscy szykują się do podsumowania roku i rozpoczęcia wakacji. My również 

podsumowujemy rok, i z końcem czerwca żegnamy się tylko na 2 tygodnie, by 15 lipca powrócić na 

wakacyjny dwutygodniowy dyżur do dzieci, których rodzice jeszcze muszą pracować.  

A tym, którzy rozpoczynają wakacje już w czerwcu życzymy pięknych krajobrazów, 

soczystych owoców, umiarkowanego słońca do późnych godzin wieczornych, świeżego powietrza, 

czystej wody i wspaniałego, wesołego towarzystwa, przy którym można oderwać się od 

codziennych trosk!!! 

K. Smułkowska 

Gr. IV „Smoki” 

23 CZERWCA DZIEŃ TATY 

 
Wiemy jak ciężko pracujesz TATO! 

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to, 

a także za Twe szlachetne serce, 

w którym rodzina pierwsze ma miejsce! 

W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę 

za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. 

Wysłuchaj życzeń co z serca płyną: 

Niech wichury mroźne Ciebie ominą! 
 

 



WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU         
 Uroczystości Zakończenia Roku Przedszkolnego 

04 czerwca (wtorek); 

Grupa I „Słoneczka” – o godzinie 15:00 

Grupa III „Smerfy” – o godzinie 15:30 

Grupa V „ Księżniczki i Rycerze” – o godzinie 16:00. 

06 czerwca (czwartek): 

Grupa II „Krasnale” – o godzinie 15:00 

Grupa IV „Smoki” – o godzinie 15:30 

Grupa VI „Piraci” – o godzinie 16:00 

ZAPRASZAMY! 

 

 05 czerwca (środa), od godziny 9:00 (każda grupa osobno) – odbędzie się spotkanie dzieci 

z PARAZYTOLOGIEM z Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych  

i Odzwierzęcych. 

 

 10 czerwca (poniedziałek), o godzinie 11:00 dzieci z grup II, III, IV, V i VI wybierają się 

na koncert Orkiestry Sinfonia Varsovia w ramach „Poranka na Grochowskiej”, w Pawilonie 

Koncertowym przy ul. Grochowskiej 272. 

 

 11 czerwca (wtorek), o godzinie 9:30 w grupie I „Słoneczka” odbędą się zajęcia  

z DOGOTERAPII. 

 

 12 czerwca (środa) dzieci z grupy III „Smerfy” i VI „Piraci” planują wycieczkę do 

Pomiechówka w ramach realizacji projektu „Drzewo”. Koszt: 25 złotych/ dziecko.  

Śniadanie w tym dniu – godz. 8:00. Planowany powrót – w godz. 15:00 – 16:00. 

 

 14 czerwca (piątek) dzieci z grup I, II, III, IV i V wybierają się na całodzienną wycieczkę 

plenerową (powiat Miński,około 45 km od Warszawy. Temat tegorocznej wycieczki 

„Olimpiada w Jarzynowie”, Cena: 60 złotych / dziecko (płatne do 07 czerwca!- musimy 

wiedzieć ile dzieci pojedzie i w związku z tym ile zamówić autokarów). 

 

 17 czerwca (poniedziałek), o godzinie 16:30 odbędzie się ZEBRANIE Z RODZICAMI 

DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI 2019/2020. Zebranie bez obecności 

dzieci. 

 

 W dniach 24, 25, 26 czerwca (poniedziałek, wtorek, środa) – od godziny 16:00 do godziny 

17:00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych w rekrutacji 

2019/2020. Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 



„Bezpieczne wakacje” A. Bober 
 

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz, 
Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 
Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 

By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej. 
Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 

Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy. 
Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj, 
A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj. 

Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego, 
By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 

Podczas burzy, nie wybieraj się w góry, 
A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury. 

W pobliżu ulicy się nie baw nigdy, 
By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy. 

Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj, 
Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj. 
Nie przyjmuj też nic od nieznajomego, 

Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego. 
 

O numerach alarmowych nie zapominaj, 
Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina: 

 
997- to telefon na policje, 

tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie. 
 

998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, 
bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży. 

 
999- to numer na pogotowie, 

dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie. 
 

Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać, 
Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać.  

 
112- tam możesz wszystko zgłosić  
i o każdy rodzaj pomocy poprosić. 

 

 



Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu i sierpniu wielu z nas 

wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. 

Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

swoich pociech. Chcąc więc ograniczyć zagrożenie skorzystajcie Państwo z policyjnych porad: 

 zapewnijcie dziecku maksimum opieki i zainteresowania; 

 samemu uczestniczcie w pozytywnym wypełnieniu mu czasu wolnego;  

 wykształćcie w nim zdrowy styl życia - wolny od nałogów; 

 sprawdźcie miejsce jego zabawy!! Czy jest bezpieczne;  

 nauczcie dziecko nie brania nic od obcych (lizaków, cukierków, itp.); 

 zabrońcie mu otwierania drzwi pod nieobecność domowników; 

 zabrońcie oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania do jego samochodu; 

 dowiedzcie się gdzie Wasza pociecha idzie, z kim i kiedy wróci;  

 nauczcie ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, itp. 

niebezpiecznych miejsc; 

 nauczcie dziecko poruszania się po drodze pieszo czy rowerem; 

 zabrońcie mu chwalenia się innym co fajnego jest w domu; 

 dowiedzcie się z kim ono przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o koleżanki, 

kolegów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon); 

 sprawdźcie także przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (warunki pobytu, kwalifikacje 

opiekunów, zakres i rodzaj zajęć wypełniających czasu wypoczynku). 

 Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, 

które choć miłe i spokojne mogą być niebezpieczne i np. dotkliwie pogryźć czy zarazić 

wścieklizną. Uczcie dziecko, że nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które nie ucieka przed nami, 

nie wolno go głaskać lub drażnić w jakikolwiek sposób. W razie kontaktu z psem zachowajcie 

spokój, nie uciekajcie, nie krzyczcie, nie patrzcie mu w oczy, nie wykonujcie szybkich ruchów. 

Jeżeli pies zaatakuje przyjmijcie postawę żółwia. Kucnijcie, zwińcie się w kłębek chroniąc głowę, 

szyję i brzuch. 

PODCZAS POBYTU NAD WODĄ 

 pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych  

i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, czy funkcjonariuszy Policji Wodnej; 

 zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy 

policjantów; 

 bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede wszystkim nie 

krzyczcie, nie popychajcie innych; 

 nie wrzucajcie przedmiotów do wody;  

 nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych; 

 jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, również gdy potrafią pływać. Zwykłe 

zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem; 

 nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Jeśli są one cenne to oddajcie je lepiej 

do przechowalni lub pozostawcie w domu; 

 korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzajcie jego sprawność  

i ubierajcie kamizelkę ratunkową. Bezwzględnie zakładajcie kamizelkę dziecku;  

 nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt blisko kąpiących się; 

 korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu. 

 

Większość utonięć jest rezultatem braku wyobraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu alkoholu, 

w miejscach zabronionych czy skakania do wody po opalaniu. 

 

 



BĘDĄC W GÓRACH 

 podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych 

zakładając, że pogoda może w każdej chwili się zmienić;  

 słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji; 

 wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników podając planowaną 

trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót; 

 przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu dobierając długość i trudność szlaku 

turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki; 

 w górach również bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami obcymi; 

 jeśli macie ze sobą telefon komórkowy zaprogramujcie w nim numery najbliższych placówek 

GOPR; 

 zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opatrywania 

ran i usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do 

sygnalizacji miejsca pobytu; 

 nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania ,a także sprzętu. 

Lepiej skorzystać z pomocy instruktora i w zaproponowanym przez niego terenie.  
 

 

W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne (nawet  

z powietrza) - nikt więc szybko nie udzieli Wam pomocy. Uważajcie więc na siebie, bądźcie 

rozważni i wykorzystajcie do maksimum swoją wyobraźnię. 

Życzymy bezpiecznych wakacji 
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GAZETKA PRZEDSZKOLNA w Przedszkolu Nr 411 „Akademia Króla Stasia”, ul. St. Augusta 77 

w Warszawie.  Materiały zebrała i zredagowała mgr Katarzyna Smułkowska 

 


