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OD REDAKCJI 

 
Serdecznie zapraszamy do lektury ostatniego już w tym roku 

szkolnym numeru naszej gazetki „Mały Skrzatek”. Mamy nadzieję, 

że zamieszczone w nim relacje i artykuły uprzyjemnią  Państwu 

wolne chwile po długich, męczących dniach pracy.  

Już niebawem rozpocznie się letni wypoczynek naszych 

pociech, na który naprawdę zasłużyły. W związku ze zbliżającymi 

się wakacjami  życzymy Państwu cudownych podróży, 

niezapomnianych przygód i mnóstwa radości!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Kart w kalendarzu było nie mało 

Codziennie jedną zdejmował czas 

I cóż powiecie, ot przeleciało 

Rok szkolny minął, jak z bicza trzasł… 

Niech żyją wakacje,  

Niech żyje pole i las 

I niebo i słońce 

Wolny, swobodny czas…” 
 
 
 

 



PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA- czyli co 

się działo… 

 W naszym ogródku... siejemy i sadzimy 

  Za naszym przedszkolem zostały wydzielone rabatki, na 

których we wtorek i środę mogliśmy posadzić i posiać warzywa. 

Teraz przedszkolaki będą doglądały rośliny, podlewały je, plewiły 

wokół nich, aby za kilka tygodni móc podziwiać pierwsze 

wykiełkowane i podrośnięte rośliny.  

 
 Teatrzyk " O Maciusiu, który marzy, by w pożarnej służyć straży" 

    
           

         

    

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702555749804333.1073741940.565386206854622&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707165989343309.1073741946.565386206854622&type=1


TYDZIEŃ SPORTU- DZIEŃ I 

 
TYDZIEŃ SPORTU- DZIEŃ II 

 
TYDZIEŃ SPORTU- DZIEŃ III 

 
 

TYDZIEŃ SPORTU- DZIEŃ IV 

 
TYDZIEŃ SPORTU- DZIEŃ V 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712391268820781.1073741949.565386206854622&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712391268820781.1073741949.565386206854622&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712391268820781.1073741949.565386206854622&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712391268820781.1073741949.565386206854622&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712391268820781.1073741949.565386206854622&type=1


 Pogotowie Ratunkowe w Przedszkolu 

20 maja do naszego przedszkola przyjechała karetka pogotowia. 

Dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych i ważnych rzeczy o tym, 

co to jest pogotowie ratunkowe, na czym polega praca ratowników 

medycznych. Obejrzeliśmy karetkę i sprzęt medyczny, który służy 

do ratowania zdrowia i życia ludzi. Serdecznie dziękujemy za 

wizytę:)  

      

 

 Spotkanie z panią Policjantką  

22 maja nasze przedszkole odwiedziła funkcjonariuszka 

Komendy Powiatowej Policji w Limanowej Pani Jolanta Mól. 

Tematem numer jeden było bezpieczeństwo dzieci na drogach, lecz 

nie obyło się bez wielu pytań maluchów dotyczących codziennej 

pracy policjanta.  

Przedszkolaki mieli również możliwość obejrzenia z bliska 

radiowozu, który na czas pobytu zaproszonego gościa stanął obok 

przedszkola. Każde dziecko miało okazję usiąść na chwilę za 

kierownicą. Ponadto dzieci mogły włączyć i posłuchać sygnałów 

policyjnej syreny. 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a pani policjantka 

obiecała następnym razem przyjechać z psami policyjnymi, aby 

opowiedzieć o ich zadaniach. To było miłe i pouczające spotkanie. 

 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712962318763676.1073741952.565386206854622&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.713680208691887.1073741954.565386206854622&type=1


 

 Z wizytą w Państwowej Straży Pożarnej w 

Limanowej  

Nasi przedszkolacy 27 maja  mieli okazję zapoznać się z ciężką i 

odpowiedzialną pracą strażaków. Mogły z bliska oglądnąć wozy 

strażackie i sprzęty pożarnicze, które prezentował nam Pan Tomek 

-tata Zuzi i Emilki.  

Przez chwile wszyscy uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak 

strażacy- przymierzając hełm czy wsiadając do wozu strażackiego. 

Każdy mógł dotknąć rury, po której strażacy zjeżdżają gdy spieszą 

z pomocą. Dzieci miały też okazję usłyszeć jak wyje alarm i 

strażaków wyjeżdżających na akcję. Największą radością sprawiła 

dzieciom możliwość puszczania wody z węża strażackiego.  

 

 Urodziny  

Świętowaliśmy urodziny dzieci urodzonych w miesiącu maju, 

czyli Madzi, Oliwki, Julki, Filipka i Kamilka. Szanownym jubilatom 

tradycyjnie odśpiewaliśmy gromkie STO LAT, składaliśmy życzenia, 

a na koniec wszyscy rozkoszowali się wcześniej przygotowanym 

tortem, z którego zdmuchnięto urodzinowe świeczki. 

Dzieci w dniu dzisiejszym bawiły się wyśmienicie. Zresztą, spójrzcie 

Państwo sami…  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.716183198441588.1073741959.565386206854622&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.716183198441588.1073741959.565386206854622&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.716567795069795.1073741960.565386206854622&type=1


 
 

 

 Wycieczka do Bajkolandu 

1 czerwca wybraliśmy się wraz z opiekunkami i rodzicami 

na wycieczkę do sali zabaw ,,Mały Robinson" w Nowym 

Sączu. Dzieci przez dwie godziny bawiły się w sali, w której 

było wszystko co każde dziecko chciałoby mieć: tunele, 

ściana do wspinaczki, ogromne pluszaki, samochody, zamki i 

wiele wiele różnych ciekawych atrakcji. Najwięcej radości 

dostarczyły jednak kręte tunele, labirynty i zjeżdżalnie 

prowadzące do basenu pełnych kolorowych, miękkich 

piłeczek.  

Był to czas relaksu i zabawy a także integracji.  

BYŁO WSPANIALE!!!!:-) 

 

 

 

 

 
 Urodziny  

28 czerwca świętowaliśmy urodziny dzieci urodzonych w 

miesiącu czerwcu, czyli Wikusi Ł, Wikusi D., Amelki, Lenki, Olusi, 

Kostka, Dawidka, Szymusia, Kubusia i Olika. 

Szanownym jubilatom tradycyjnie odśpiewaliśmy gromkie STO LAT, 

składaliśmy życzenia, a na koniec wszyscy rozkoszowali się 

wcześniej przygotowanym tortem, z którego zdmuchnięto 

urodzinowe świeczki. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732002173526357.1073741969.565386206854622&type=1


 
 

 

 

 

 
DZIEŃ MAMY+ DZIEŃ TATY= ŚWIETO RODZINY:)  

W sobotę 28.06.2014 r. obchodziliśmy 4 bardzo ważne 

święta: dzień mamy, dzień taty, święto rodziny oraz zakończenie 

roku przedszkolnego 2013/2014.  

O 12:30 rozpoczęliśmy Mszę Świętą, którą celebrował nasz ksiądz 

katecheta Tomasz Szewczyk . Po Mszy wszyscy udali się na halę 

sportową w Mordarce, gdzie Pani Dyrektor oficjalnie otwarła festyn i 

przywitała wszystkich zaproszonych gości. Dzieci z poszczególnych 

grup przygotowały dla swoich najbliższych część artystyczną, w 

której przewijały się wiersze, piosenki, inscenizacje i tańce. Wśród 

wielu atrakcji, śmiechu i gwaru bawiących się dzieci, wystąpił 

Iluzjonista -Sebastian Grabowski, który wzbudził swoimi czarami 

wielkie zainteresowanie dzieci jak i również rodziców. 

Na koniec ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt." Moja 

rodzina"  

i oficjalnie pożegnane zostały odchodzące dzieci z przedszkola. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, szczęście 

sprzyjało wszystkim przedszkolakom, gdzie każdy los był wygrany, 

a do „słodkiego stołu ” ustawiła się kolejka, żeby skosztować 

pysznych ciast i słodkości przygotowanych przez mamy. Każdy 

chętny miał zrobiony okazjonalny makijaż przez profesjonalistów:) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.733600906699817.1073741970.565386206854622&type=1


Poczytaj mi mamo…  
Poczytaj mi tato… 

 

Bajka o małym Misiu  

 

Był piękny słoneczny dzień. Mały Miś obudził się wcześnie 

rano i pobiegł nad rzekę umyć ząbki. Kiedy pochylił się nad 

błyszczącą w promieniach słońca taflą krystalicznej wody 

zauważył, że ktoś siedzi na jego uszku. – Kim jesteś? – zapytał 

Miś. – Jestem Złaczek, jeśli chcesz będę twoim przyjacielem i 

nigdy cię nie opuszczę. Miś ucieszył się i z nowym przyjacielem 

wyruszył do lasu na wycieczkę. Na pięknej polanie spotkali 

starego przyjaciela Misia – Jeża. – Jak się masz Misiu? – zapytał 

wesoło Jeż. – Rzuć w niego szyszką – szepnął Misiowi do ucha 

Złaczek. Miś niewiele myśląc spełnił prośbę nowego kolegi. 

Jeżykowi zrobiło się przykro i szybko schronił się w swojej 

norce. Miś i Złaczek śmiejąc się głośno ruszyli dalej, łamiąc po 

drodze gałęzie drzew i krzaków. Pod wielką sosną spotkali 

przyjaciółkę Misia – Srokę. – Witaj Misiu! – krzyknęła wesoło. 

Złaczek namówił Misia, by wyrwał Sroce jedno czarne 

błyszczące piórko z ogona. I tym razem Miś spełnił prośbę 

Złaczka. Przerażona Sroka odleciała na sam czubek sosny. Czuła 

złość i była zdziwiona, nie poznawała zachowania Misia. A nowi 

przyjaciele szli dalej obrażając i krzywdząc kolejnych 

przyjaciół Misia i sprawiało im to wielką radość. Miś cieszył się, 

że ma takiego fajnego przyjaciela, z którym może przeżyć 

zabawne przygody. Nadszedł wieczór. Zmęczony Miś usiadł pod 

starym dębem i chrupał wielkie czerwone jabłko, które zabrał 

wiewiórce. Kiedy zrobiło się całkiem ciemno Złaczek powiedział, 

że już mu się znudziło i idzie dalej. Zostawił Misia samego. 

Dopiero teraz mały niedźwiadek uświadomił sobie, że obraził 

wszystkich swoich starych przyjaciół i został sam w ciemnym 

borze w środku nocy. Na dodatek harcując po lesie zgubił drogę 

do domu. Poczuł się oszukany i bardzo samotny. Siedział pod 

drzewem i cicho płakał. Usłyszała to Sowa Mądra Głowa, która 

właśnie wyruszyła na nocne łowy. Sowa wiedziała, że Miś nie jest 

z natury zły, ale przez swoją naiwność i łatwowierność dał się 

namówić do złych uczynków. Postanowiła mu pomóc. 

Bezszelestnie poszybowała przez leśną gęstwinę i sprowadziła 

przyjaciół Misia. – Nie płacz przyjacielu! – powiedziały chórem 

zwierzątka. Zdziwiony Miś spojrzał załzawionymi oczkami na 

przyjaciół, podbiegł i uściskał wszystkich po kolei. Przepraszał 

zwierzęta i prosił o wybaczenie. Było mu wstyd za swoje 

wcześniejsze zachowanie. Cieszył się bardzo, że ma tak 

wspaniałych przyjaciół, którzy nie opuścili go w potrzebie.  

Złaczek nigdy więcej nie odwiedził Misia. A Ciebie?  

Maria Molicka 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Kącik rodzica… 
 

DZIECI NA WAKACJACH  
 

 

Emma Bombeck napisała kiedyś: „ Rodzinne zabawy 

kończą się często rodzinną  kłótnią.”Obawiam się, niestety, że 

to prawda.  

Dlaczego dzieci bywają wyjątkowo nieznośne i 

nieposłuszne na wakacjach? Wydaje się, że powinny czuć się 

szczęśliwe. Chcielibyśmy, żeby myślały: „ To naprawdę cudownie, 

że mama i tata zabierają nas na wakacje. Pozwolimy im więc 

odpocząć i będziemy się grzecznie zachowywać”.  

Niestety. Dzieci nie myślą w taki sposób. Moim zdaniem 

jest tak dlatego, że uwielbiają łamać zakazy , kiedy 

dotychczasowa dyscyplina ulega rozluźnieniu. Innymi słowy, 

zawsze gdy okoliczności pozwalają odstąpić od zwyczajowej 

rutyny, rośnie samowola dzieci, które liczą na większą 

pobłażliwość rodziców.  

W jaki więc sposób rodzice mogą utrzymać porządek w 

czasie wakacyjnych wypraw, nie tracąc przy tym nerwów? Przed 

wyjazdem warto dokładnie ustalić, co dzieciom wolno robić, a 

czego nie wolno. Powinny dokładnie znać oczekiwania i zamiary 

rodziców. Jeżeli i to nie pomoże, należy od razu narzucić 

większą dyscyplinę, którą trzeba egzekwować z wyczuciem i 

miłością.  

Żaden z rodziców nie chce grać na wakacjach roli 

więziennego dozorcy. Dobrze jest jednak okazać z góry nieco 

stanowczości, co pozwoli później całej rodzinie cieszyć się ze 

wspólnie spędzonego czasu.  

J. C. Dobson, Dom pełen serca, Palabra ,Warszawa 1999 

 

BEZPIECZNE LATO  
 

 

Wakacje to okres, kiedy dużo czasu spędzacie na 

świeżym powietrzu i podróżujecie. To czas wspaniałej zabawy i 

odpoczynku! Aby ta zabawa była udana i nie spotkały Was żadne 

przykre niespodzianki, musicie przestrzegać kilku ważnych 

zasad.  

Oto kilka rad, które warto zapamiętać, żeby wakacje były super 

bezpieczne i przyjemne:  

 

OSTROŻNIE NAD WODĄ  

 

 
 zawsze wchodzimy do wody tylko i wyłącznie pod opieką.  

 kąpać się należy tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych i strzeżonych.  

 czerwona flaga plaży – oznacza ona zakaz kąpieli.  

 biała flaga na plaży – można śmiało pluskać się w wodzie.  

 do wody wchodzimy powoli, żeby nasz organizm zdołał 

przygotować się na zmianę temperatury.  

 pamiętaj o założeniu kamizelki ratunkowej pływając 

łódką, kajakiem, rowerem wodnym itp.  

 

UWAGA NA SŁOŃCE  

 
 przebywając na słońcu, smarujemy się specjalnymi 

kremami z filtrem ochronnym.  

 na głowę koniecznie zakładamy czapkę – może być z 

daszkiem albo modny kapelusik  

 od upału odpoczywamy w cieniu parasola, drzewa itp.,  

 regularnie nawadniamy organizm pijąc wodę  

 nawadniamy nasz organizm pijąc wodę  



 

NIEBEZPIECZNE ROBALE  

 
 uważajcie na osy i szerszenie - nie jedzcie słodyczy na 

powietrzu , sprawdzajcie brzegi naczyń z których pijecie 

napoje  

 idąc do lasu zabezpieczcie się przed kleszczami 

zakładając spodnie i koszulkę z długim rękawem, a na 

głowę - czapkę (unikajcie jaskrawych kolorów)  

 stosujcie środki odstraszające owady  

 

 

 

W LESIE ZIELONYM  

 
 nie zostawiajcie w lesie śmieci, a zwłaszcza szklanych 

butelek, padające przez nie promienie słoneczne mogą 

wywołać pożar  

 pamiętajcie - ognisko można rozpalać tylko w specjalnie 

wyznaczonych do tego miejscach, w obecności rodziców, 

a po udanej zabawie trzeba je zalać wodą.  

 nie zbliżajcie się do obcych zwierząt, zarówno dzikich 

jak i domowych  

 nie zrywajcie i nie próbujcie nieznanych owoców i 

grzybów,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z BURZĄ  

 

 
 jeśli zaskoczy was burza, to nie chowajcie się pod 

drzewami, one przyciągają pioruny  

 schowajcie się w jakimś budynku , bo te posiadają 

piorunochrony  

 powyłączajcie telefony komórkowe, żeby nie ściągnęły 

błyskawic  
 

 

ZABAWY NA PODWÓRKU  

 
 jeżdżąc na rowerze, desce itp. Pamiętajcie o kasku i 

ochraniaczach na łokcie i kolana – uchroni to Was przed 

niebezpiecznymi obrażeniami  

 do zabawy wybierajcie miejsca bezpieczne, oddalone 

od jezdni i wykopów.  

 mówcie zawsze rodzicom dokąd wychodzicie, po zmroku 

nie wychodźcie bez opieki osoby dorosłej  

 nie rozmawiajcie z nieznajomymi i nie korzystajcie z 

propozycji jazdy samochodem (lub spaceru), nie bierzcie 

od nich niczego do jedzenia  

 jeśli się zgubicie poszukajcie policjanta albo starszej 

kobiety wejdźcie do jakiegoś sklepu i powiedzcie, że się 

zgubiliście  
 

 
 
 



Pamiętaj, żebyś wiedział jak się nazywasz, 

znał swój adres zamieszkania 

i ewentualnie numer telefonu do Rodziców 

 

Jeśli grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń !  
 
 

 

 
 

Jeżeli zapamiętacie te numery i przestrogi, na pewno 

będziecie mieć wspaniałe i udane wakacje ! 

 

 

Kącik mądrego przedszkolaka 

 

JĘZYK ANGIELSKI – to już znamy… Animals 
 

PATCH’S HOUSE 

 

 
„Rooms song” 
 
I watch TV in the living room 
The living room, the living room. 
I watch TV in the living room, 
In the living room. 
 
I sleep in the bedroom 
The bedroom, the bedroom 
I sleep in the bedroom 
In the bedroom. 
 
 

 

I have a bath in the bathroom 
The bathroom, the bathroom 
I have a bath in the bathroom 
In the bathroom. 
 

I cook the food in the kitchen 
The kitchen, the kitchen 
I cook the food in the kitchen 
In the kitchen. 
 



PATCH IN THE JUNGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Please don’t eat me song” 
 
Deep in the jungle, what can you see? 
What can you hear? What can it be? 
A tiger! A tiger! 
Come with me!            
 
Deep in the jungle, what can you see? 
What can you hear? What can it be? 
A snake! A snake! 
Come with me!            
 

 

 

 

Czas dzieci… 

 

Pokoloruj obrazki. 

 

 

 

 

 

 

 

ELEPHANT SNAKE 
MONKEY 

CROCODILE TIGER 

Deep in the jungle, what can you see? 
What can you hear? What can it be? 
A monkey! A monkey! 
Come with me!            
 
Deep in the jungle, what can you see? 
What can you hear? What can it be? 
An elephant! An elephant! 
Come with me!            
 
Deep in the jungle, what can you see? 
What can you hear? What can it be? 
A crocodile! A crocodile! 
Please don’t eat me!         



KAROLINA I PATRYK SPĘDZAJĄ WAKACJE NAD MORZEM, 

DOPROWADŹ DZIECI DO ICH WIADERKA TAK, ŻEBY ZEBRAŁY 

WSZYSTKIE MUSZELKI. 
 

 
 

 

 



Na wesoło 

 

 
 
Majster na budowie pyta robotnika: 
- Franek, czemu rozdeptałeś tego ślimaka, co ci to stworzenie 
zrobiło? 
- A bo, panie majster, cały dzień za mną chodzi krok w krok... 
 
Dzień później majster zwraca uwagę robotnikowi, że nosi po 
jednej płycie, gdy inni dźwigają 
co najmniej po dwie. 
- A bo to lenie, panie majster- wyjaśnia robotnik. – Nie chce im 
się dwa razy chodzić. 
 
Mama do Jasia: 
- Dlaczego chowasz strzelbę taty? 
- Bo słyszałem, jak tata mówił do kolegi, że pójdą zapolować na 
dziewczynki. 
 
- Tato, mama jest lepszym kierowcą niż ty. 
- Dlaczego? 
- Bo ty powiedziałeś, że na hamulcu ręcznym nie da się jeździć, 
a mama przejechała tak 20 
kilometrów. 
 
Przychodzi pacjent do lekarza: 
- Doktorze, ugryzł mnie pies. 
- A był wściekły? 
- No, zadowolony to on nie był. 
 

 

 

 

 

Kontakt 
 
 
Dyrektor przedszkola:  602  280  814 

 
Numer kontaktowy z personelem przedszkola: 888  860  383 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  

„Chatka Małego Skrzatka” 

Mordarka 680 

34 – 600 Limanowa 
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