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MINI SŁOWO

OD REDAKCJI

Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki!

dziękujemy za dwa mijające miesiace, gdyż był to rodzinny czas. W maju świetowaly całe
rodziny spotykając się w przedszkolu na wzruszających występach dzieci. Czerwiec zaś to
święto dzieci. Z Państwa pomocą udało nam się zorganizować Sportowy Dzień Dziecka.
Dziękujemy Panu Piotrowi Domagale i Panu Pawłowi Wilkowi oraz kadrze, rodzicom i
przedszkolakom z Piekoszowa. Goście specjalni byl i wspanial i , a nasze dzieci super sie bawiły.
W tym numerze znajda Państwo relacje z tych dni, opróćz tego wspomnienia z naszych grup,
wycieczek do teatru, Kapkaz i innych. Dziękujemy rodzicom, którzy razem z nami odiwedzali te
miejsca. W rubryce Mamo, tato ważna sprawa- istotny temat, czyl i bezpieczne wakacje.
Przypominamy dzieciom o numerach alarmowych, mamy dla nich zadanie i kolorowankę.
Wszystkim jubilatom składamy życzenia radości i spełnienia marzeń.Dziękujemy za wspólnie
spędzony rok przedszkolny z gazetką "Mini Wieści", że są Państwo jej wiernymi czytelnikami.
Udało się, dzięki pieniążkom z gazetki kupić do naszego przedszkola l iczne pomoce
dydaktyczne. DZIĘKUJEMY! Życzę rodzinnych, bezpiecznych, pełnych odpoczynku wakacji !

Redaktor naczelna Ewelina Brzyszcz

MINI SŁOWO

OD DYREKCJI



DZIEŃ RODZINY!

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

MAMO, TATO KOCHAMY WAS!!
DZIĘKUJEMY ZAWYCHOWANIE, UŚMIECH, WSPÓLNĄ ZABAWĘ!

ŻYCZYMY SZCZĘŚCIA, RADOŚCI I SPEŁNIENIA WASZYCH MARZEŃ!

WASZE DZIECI



MINI CHWILE Z NASZYCH GRUP

GRUPA PIERWSZA
WYCHOWAWCA AGATA GAŁKA

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
AGNIESZKAWISNIEWSKA



GRUPA DRUGA
WYCHOWAWCA Katarzyna Józefowicz

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Ewelina
Brzyszcz



GRUPA TRZECIA

WYCHOWAWCA JAGODAWODECKA



WYCIECZKA DO TEATRU LALKI I AKTORA
'KUBUŚ"

WYCIECZKA DO MIEJSKIEJ KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ

Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA



BAJKA TERAPEUTYCZNA

"O TYM , ŻE NAJWAŻNIEJSZE
JEST BYĆ SOBĄ"

Ale dziś ciepło – powiedziałem do siebie, zerkając na termometr za
oknem, po czym pospiesznie poszedłem w kierunku placu zabaw. Po
drodze dostrzegłem hiacynty w przydomowym ogródku. Były tak piękne, że
aż przystanąłem. Wówczas zobaczyłem dziewczynkę, która piel i ła rabatkę.
Gdy się odwróciła, poznałem, że to Honoratka, nowa koleżanka z klasy Jasia.
Słyszałem, że przeprowadziła się z Helu wraz ze swoim tatą.

– Cześć, Honoratko! Wiesz, zwróciłem uwagę na te piękne hiacynty, które
wyhodowałaś! – powiedziałem z podziwem. A Honoratka uśmiechnęła się
i machnęła do mnie, mówiąc:
– Jeśl i masz troszkę czasu, to zapraszam cię do mojego królestwa.
Z ciekawością poszedłem za Honoratką do ogrodu. W cieniu rozłożystych
drzew pośród gałęzi znajdował się domek na drzewie. Weszliśmy do niego
po drabince. W środku był hamak, bujany fotel ik z wikl iny, przy ścianie stała
skrzynia z książkami, a na stol iczku leżała lornetka. W rogu zaś wisiała klatka
z papużkami.
– To papużki nierozłączki, Helcia i Hipol it – powiedziała z dumą dziewczynka.
– Jaki wspaniały domek! – powiedziałem z zachwytem.
– Zbudował go mój dziadek Hubert. Chciał, żeby łatwiej mi było przyzwyczaić
się do nowego miejsca zamieszkania. Lubię tu przebywać. To najlepsza
baza do obserwacji ptaków!
– Ojej, jesteś fanką ptaków?!
– O tak! – klasnęła w dłonie z entuzjazmem.
– Siedząc tu cichutko, wypatruję
ptaki przez lornetkę, a potem zapisuję w notatniku to, co widziałam. Czy
masz pojęcie, i le gatunków ptaków tu przylatuje? Makolągwy, drozdy, sroki,
sikorki, wróble, wrony, sowy, kukułkiE



Po chwil i Honorata podała mi lornetkę. Mówiła dalej szeptem, a ja patrzyłem.
– Cii , nie hałasujE Spójrz, to drozd śpiewak. Gniazduje w ogrodach i parkach.
Samiczki drozda śpiewaka budują w krzakach gniazda w kształcie fi l i-
żanek, pokryte błotem i suchymi trawami. Składają w nich po cztery lub pięć
błękitnych jajek. Posłuchaj! Nawołuje inne osobniki. Drozd często naśladuje
dźwięki różnych rzeczy, na przykład telefonu.
Po tej niezwykłej chwil i opowiadania, czułem się, jakbym był w innym
świecie. Nieśmiało zapytałem Honoratę:
– Zaprosiłaś tu do siebie kogoś z klasy?
– Chciałam, ale nie udało mi się jeszcze z nikim zaprzyjaźnić. Kilka dni temu
poszłam na plac zabaw i próbowałam się przyłączyć do dziewcząt, które wydały
mi się pełne humoru. Ela, Renata i Celina bujały się na huśtawce i zadawały
mi l iczne pytania, jakby chciały mnie przetestować:
– Umiesz jeździć na hulajnodze? A kręcisz hula-hoop? A tańczysz hip-hop?
W odpowiedzi mogłam jedynie pokręcić głową. Dlatego stwierdziły, że
kiedy się tego wszystkiego nauczę, to się zastanowią. A jedna z nich powiedziała
do pozostałych, że chyba mi to zajmie dużo czasu, bo jestem gruba
i mało ruchliwa. Było mi wstyd, że nic nie potrafię, nie mam hula-hoop ani
hulajnogi, no i że nie jestem tak szczupła jak one.
Po chwil i Honorata dodała z nadzieją:
– Postanowiłam się zmienić, tylko to troszkę potrwa.
Wtedy oznajmiłem zdecydowanie:
– Honoratko, nie musisz się niczego wstydzić. Jesteś wyjątkową dziewczynką,
bo masz wspaniałą pasję. Nie znam nikogo, kto potrafiłby tak ciekawie
opowiadać o ptakach! Nie zmieniaj się, proszę. Bądź sobą! Ja polubiłem
cię taką, jaką jesteś!
Następnego dnia wybrałem się z Honoratką na plac zabaw, gdzie znów
bawiły się Ela, Renata i CelinaE
Czy domyślacie się, jak tym razem wyglądała próba nawiązania znajomości
przez Honoratę? Co zrobiła inaczej dzięki rozmowie z Bratkiem?



MAMO, TATO MINI - MEGAWAŻNA SPRAWA!

BEZPIECZNE WAKACJE!

Nadchodzi lato i wakacje - czas, na który czekają wszyscy, zwłaszcza dzieci. Warto więc
porozmawiać ze swoimi dziećmi zarówno w przedszkolu jak i w domu na temat
bezpieczeństwa podczas wakacji . Po dziesięciu miesiącach uczęszczania do przedszkola
nadchodzi tak oczekiwany czas wakacji . Dzieciaki czują swobodę i cieszą się na
odpoczynek i wspaniałą letnią zabawę. Ulubione zabawy na wolnym powietrzu to: zabawy
na placach zabaw, gra w piłkę, jazda na rowerze, na modnych od kilku lat hulajnogach czy
rolkach

Co zrobić, gdy dziecko się zgubi? - poradnik dla rodziców i dzieci
Zbliża się sezon urlopowy. Wakacyjne wyjazdy to przede wszystkim odpoczynek i przyjemne
chwile, lecz dla rodziców, którzy wyjeżdżają z małymi dziećmi, powinny być także okresem
wzmożonej uwagi. Policja podaje, że co roku ginie około 4 tysiące dzieci. Zadbajmy o to, by
nasze dziecko nie zasil i ło tej statystyki.

Chroń skórę dziecka przed słońcem
Za oknem coraz więcej tak długo wyczekiwanego przez nas słońca. Czasami świeci już
naprawdę mocno, a temperatura na termometrze dochodzi do 30 stopni. I choć przyjemnie
jest po długiej zimie powygrzewać się w promieniach słońca, musimy pamiętać –
promieniowanie słoneczne jest szkodliwe dla każdego a zwłaszcza dla dziecka.

Bezpieczny przedszkolak w ruchu drogowym
Czy wiesz, jak ważne jest wpajanie dzieciom zasad ruchu drogowego już od najmłodszych
lat? W Polsce wciąż bardzo wiele dzieci ginie na ulicy i w wypadkach samochodowych.
Czasem w wyniku lekkomyślności dorosłych, czasem z powodu swojej niewiedzy.

Odpoczynek nad wodą
Popularnym miejscem letnich wyjazdów są okolice akwenów wodnych. Dzieci lubią kąpiele,
plażowanie, czy budowanie zamków z piasku. Niestety, zdarza się, że oddający się
słonecznym rozkoszom opiekunowie zapominają o własnych pociechach. Tymczasem
wystarczy kilka chwil , aby ciekawy świata maluch zgubił się w tłumie wypoczywających,
bądź, aby skusiła go ciepła woda. Mając świadomość ewentualnych niebezpieczeństw,
wybierając miejsce do pływania decydujmy się na kąpiel iska z ratownikiem, który
profesjonalnie zareaguje w sytuacji zagrożenia.



MINI ZADANIE



KOLOROWANKA



MINI ZAJĘCIA

DOGOTERAPIA

RYTMIKA



ZAJĘCIA NAUKOWE



URODZINKI , URODZINKI CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI!

STO LAT, STO LAT!!

ŻYCZENIA :)
ZDRÓWKA, DUŻO ZABAWEK,

UŚMIECHU :)

WYCIECZKA DO INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU JANA
KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH



WYNIKI KONKURSU NA PORTRET
MAMY I TATY!

PIERWSZE MIEJSCE ex aequo
ZAJĘLI :

- MARIKA ZIACH - GRUPA I
-ALICJA SZMIDT - GRUPA II I

- FILIP RZADKOWSKI - GRUPA II I

GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA
PRACE!! !

PIEWSZA POMOC!

CO ROBIĆ W CHWILI ZAGROŻENIA!



SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA
Z PRZEDSZKOLAKAMI Z PIEKOSZOWA

GOŚCIE SPECJALNI :
PIŁKARZE VIVE TAURON KIELCE

KAMILA DREZNO
AGNIESZKA CHABA ŚWIĘTORKZYSKIE CENTRUM SPORTU

MYSZKA MINI I KIEŁEK

ZABAWA I TANIEC

SMAKOŁYKI I TORT



MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW PIEKOSZOWIE

MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW ŁOPUSZNIE

Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime
Jak co roku, w maju, przedszkolaki
świętowały Dzień Rodziny. Wszystkie dzieci
słowem i piosenką wyraziły miłość i
wdzięczność za matczyną dobroć i
cierpl iwość, za serce, które tak wiele
rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a
także za mądrość i ojcowski autorytet. Po
wspaniałych występach w których dzieci
zaprezentowały swoje zdolności
recytatorskie, wokalne i taneczne na
twarzach rodziców zauważyć można było
tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich
pociech. Po zakończonym programie
artystycznym dzieci wręczyły swoim
rodzicom piękne podarki.

. W maju odbył się dzień otwarty. Dużą atrakcją
była dmuchana zjeżdżalnia i wata cukrowa. Dzieci
wzięły także udział w Europiknicu, który miał
miejsce na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie.
Świętowaliśmy też Dzień Rodziny. Przedszkolaki
przygotowały piękny występ o biedronkach.
Wszystkie dzieci były Z okazji Dnia Dziecka oprócz
licznych konkursów zorganizowanych w
przedszkolu, w których dzieci brały udział, również
przedszkolaki wraz z paniami wybrały się na lody
na Rynek w Łopusznie. Wielką niespodziankę
przygotowali rodzice dzieciom z okazji ich święta.
Było to przedstawienie wiersza Jul iana Tuwima
„Rzepka”.

MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA PRZY UL. STARODOMASZOWSKIEJ

Do przedszkola przybyła grupa Ratownicza oraz
Straży Pożarnej Niewachlów-Kielce. Dzieci
zostały zapoznane z pracą jaka wykonują
panowie strażacy. W dniu 31 .05.201 7 roku dzieci
z grupy Sówki i Pszczółki wybrały się na
wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego „
ECO Stokrotka” w Kapkazach. W naszym
przedszkolu w dniach 1 3-1 4.06.201 7 została
zorganizowana akcja sprzedaży pocztówek
wykonanych przez dzieci i kadrę. Kiermasz miał
dość duże zainteresowanie. Za udział w
kiermaszu Rodzicom SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY!




