
 

 

 

  

 

 

 

Rys. Maria Stosio Gr. II 
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Rys. Sara Wąsikowska Gr. III 
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       „Kochamy lato” 
 

Słoneczne lato kochamy za to,   

że biegać i hasać na dworze możemy. 

Zajadać się pysznymi lodami pragniemy. 

Pluskać się w wodzie bez końca. 

Kąpać się w promieniach słońca. 

Zachwycać przyrodą rozkwitającą.                        

Jeśli kochasz lato tak jak my, 

o wakacjach pomyśleć czas 

by nie zaskoczyły nas.  

      Dzieci z Gr. III  z panią Mariolką                                               

 

 

                                                                                                             „Zabawy na łące” 

                                                                                                              

         Na zielonej łące wśród kwiatów pachnących. 

         motyl z biedroneczką tańczyli w kółeczko. 

         Zaprosili pszczółki i innych gości, 

         by na łące było dużo radości. 

         Promyki słońca grzały, a świerszcze grały. 

         Wszyscy zmęczeni po zabawie 

         zasnęli na zielonej trawie. 

               Dzieci z Gr. II z panią Lidką   

  

                                            

   Wierszyki o przyrodzie  

 
Rys. Aleksander Puto Gr. III 

Rys. Mikołaj Frelichowski Gr. II 
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 „Wiosna”                                                         

 

Przyroda do życia się budzi, 

to pora radosna dla wszystkich  

zwierząt i  ludzi.                  

W lesie ptaszki śpiewają, 

jaskółki po niebie śmigają. 

Na łąkach dywan zielony 

kolorami kwiatów ubarwiony. 

Kochajmy przyrodę 

i dbajmy o jej urodę. 

             Dzieci z Gr. IV panią Beatą    

 

„W ogródku” 

W moim ogródku kwitną kwiaty. 

Fruwają motyle i śpiewają ptaki. 

Jest pięknie i kolorowo. 

Bzyczą pszczoły i bąki . 

Chodzą ubrane w czarne kropki biedronki. 
 

Dzieci z Gr. I z panią Izą 

 

 

 

      „Nasz ogródek” 

 

     Ogród nasz pachnący, kolorowy 

     w śpiewie ptaków zanurzony. 

     Dbamy wszyscy o niego. 

     Każdy znajdzie tu coś ciekawego.  

                                                                    
           Dzieci z Gr. V z panią Olą  

 

 

 

   Rys. Agata Heinowska Gr. IV 

 Rys. Wojciech Klinger Gr.I 

   Rys. Weronika Rutkiewicz Gr. I  

Rys. Aleksander Frelichowski Gr. V 
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 W każdym domu panują jakieś zasady, to czyni go powtarzalnym i wyjątkowym. Takie zasady 

pozwalają jak najlepiej przygotować dzieci do dorosłości. W naszym domu najważniejsze jest budowanie 

bliskości. Mam nadzieję, że dzięki temu nasze dzieci będą 

pełnie empatii i pewne siebie. Zawsze jemy razem posiłki, to 

jest dobry czas na rozmowy o tym, co dziś robiliśmy i o tym, 

co nas smuci, czy trapi. Kolejną zasadą jaką wprowadziliśmy 

to ograniczenie telewizji, gier i telefonów. W zamian za to 

dużo czytamy książek, gramy w planszówki, śpiewamy 

i oglądamy rodzinne albumy. Często jeździmy do lasu, by 

obcować z przyrodą. Nasze dzieci mają dużo czasu wolnego, 

same wymyślają sobie zabawy. Nie bombardujemy ich 

zajęciami dodatkowymi. Mają prawo sami decydować jakie 

zainteresowania chcą rozwijać. Myślę, że  stworzenie domu,  

w którym panują dobre zasady, jest najważniejsze, bo tylko 

wtedy nasze dzieci już dorosłe będą chętnie tu wracać. 

Agnieszka Korejba - mama Julii  z Gr.  IV 

  

 

 

Zasady powinny obowiązywać w życiu, w pracy jak i w domu, ponieważ wyznaczają granice oraz 

wprowadzają ład.  

Zasady, które są dla nas ważne pod kątem 

wychowania dzieci i obowiązują w naszym domu 

są wprowadzone od zawsze: 

1. Podczas posiłków nie oglądamy telewizji. 

2. Jemy słodycze tylko po zjedzonym obiedzie. 

3. Myjemy ręce po powrocie  do domu. 

4. Sprzątamy zabawki przed wyjściem z domu  

    jak i przed snem. 

5. Dzieci mają wyznaczony czas w ciągu dnia  

    na oglądanie bajek. 

  Wiem, że dzięki wyznaczonym zasadom łatwiej                                    

  funkcjonuje się nam każdego dnia. 

 

     Agnieszka Kuś - mama Michała z Gr. II 

 

 

GGŁŁOOSSYY  RROODDZZIICCÓÓWW 

  ""ZZaassaaddyy  ww  nnaasszzyymm  ddoommuu,,  kkttóórree  kksszzttaałłttuujjąą  

nnaasszzee  ddzziieeccii"" 

Rys. Aleksandra Sobolak Gr. III 
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W naszym domu główną zasadą, która towarzyszy nam każdego dnia, to używanie trzech magicznych słów. 

Przepraszam, dziękuję czy proszę, nie jest obce żadnemu z nas. Uważam, że gdy nauczymy dzieci tej  

zasady łatwiej jest je wychować na dobrych, empatycznych ludzi.  Chciałabym aby moje dzieci właśnie 

takie były jak dorosną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Alina Bielska - mama Kuby z  Gr. IV  

 

                                                                                                                                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy czterech synów - Krzyś, który chodzi do naszego 

przedszkola ma dwóch starszych braci i jednego młodszego. 

Każdy z nich jest inny, a zatem w wielu sprawach musimy mieć 

indywidualne podejście. Są natomiast w naszym domu zasady, 

które pomagają nam w wychowaniu i przynoszą bardzo dobre 

efekty. Dzieci słodycze jedzą tylko w niedzielę oraz na różne 

okazje (imieniny, urodziny, podczas wyjazdów). Nie mamy też 

telewizji, więc wybrane wspólnie bajki chłopcy oglądają zwykle  

 

 

1-2 razy w tygodniu, czasem po angielsku. 

Dzięki temu dużą rolę u nas w rodzinie odgrywa 

czytanie - starsze dzieci pochłaniają ogromne ilości 

książek, młodszym czytamy na głos. Mamy zasadę, 

że dzieci robią same to co już potrafią, np. kanapki, 

nalanie picia, sprzątanie po sobie, przygotowanie do 

szkoły (starsi  chłopcy). Ważna dla nas jest też 

wiara - modlimy się razem co wieczór: dziękujemy 

Bogu za cały dzień, przepraszamy się, prosimy za 

chorych, za kolegów z klasy i przedszkola.  

 

Jacek i Marta Marczakowie - 

                         rodzice Krzysia z Gr. II 

 
 
 
 
 

    Rys. Agata Heinowska Gr. IV 

  Rys.Gabrysia Wesołowska Gr. III 

             Rys. Paulina Kos Gr. V 
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    Moi rodzice marzą o tym, żebyśmy wyrośli na porządnych ludzi.                          

                                                               Aleksandra  Sobolak Gr. III 

 

     Największym marzeniem rodziców jest zdrowie w rodzinie. 

      Lena Brzykcy Gr. V 

 

                                                                                     Moi rodzice marzą o  fajnych wakacjach. 

             Emilia Tietz Gr. III 

                                                                                           

                                                                                          Rodzice marzą o wakacjach nad morzem. 

                                                                                                             Ada Stalmierska Gr. II 

 

                                                                                      Rodzice bardzo chcą jechać na wakacje, 

                                                                                     gdzie mogą leżeć na plaży. 

                                                                             Adrian Wnukiewicz Gr. II 

 

                                                    Moja mama z tatą chcieliby polecieć na Hawaje. 

                                                                                            Kacper Zieliński Gr. IV 

    Moja mama chciałaby wyjechać do Grecji, a tata marzy, żeby  

    wygrać w totolotka.  

                                    Tymon  Lewicki Gr. III 

      Rodzice marzą o nowej kanapie. 

                       Zosia i Weronika Rutkiewicz Gr. I 

    

       Marzą , aby działka była ładna i kolorowa. 

 

  Martyna Wysmolińska  Gr. I 

 

     Moi rodzice marzą o domku z ogródkiem. 

 

                         Radek Majchrzak Gr. II                                                            

MARZENIA MOICH 

RODZICÓW  

       Rys.Leon Wnuk - Lipiński Gr. V 

    Rys. Jagoda Włodarczak Gr.II 

     Rys. Maria Khorenko Gr. III 
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 Rodzice marzą, aby nareszcie zamieszkać w swoim domu, który długo budują. 

     Laura Iwanowska Gr. II 

      Moi rodzice marzą o domku z ogródkiem,                                          

        a tata jeszcze żeby być chudy. 

        Sara Wąsikowska Gr. III 

  Mama i tata ciągle marzą o wielkim domu z ogrodem oraz,  

    żeby dzieci miały dobrą przyszłość. 

   Michalina Szatkowska Gr. V 

  

  Rodzice marzą , że kiedy skończy się pandemia, to pojadą do małej miejscowości, gdzie są domki i plaże.  

                         Jakub Szczepaniak. Gr. IV  

 

                             Rodzice bardzo chcą sobie kupić samochód terenowy,   

                                                                                ale  to marzenie taty. 

                                                   Jaś Witkowski Gr. II 

          O nowym samochodzie dla każdego osobno to marzenie rodziców. 

           Olek Frelichowski Gr. V 

                              Mama chciałaby auto, a tata traktor. 

                                         Gabrysia Milczarek Gr.III 

    Mama chciałaby BMW , a tata motor.             

   Marcel P. Gr. IV 

   Mama chce mieć większe auto, a tata marzy 

  by mój brat dobrze się uczył w liceum. 

  Lena Babicz Gr. IV     

   

      Moja mama marzy o hulajnodze, a tata o nowej myszce do komputera. 

                                                                                        Kacper H. Gr. IV 

 

 

Rys. Maja Wawrzyniak Gr. III 

  Rys. Nadia Grzankowska Gr. I 

    Rys. Kacper Hordyński Gr. IV 

Rys. Wiktoria Adamczak Gr. II 

Rys, Oskar Balzer Gr. I 
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Ostatnie lata są szczególnie, bo nasze możliwości spożytkowania drzemiącej chęci ruchu są ograniczone. 

Zamknięte baseny i inne ośrodki zorganizowanych atrakcji wymusiły na rodzicach większą kreatywność w 

wymyślaniu zajęć dla dzieci i nas samych. To, co się przed nami zamknęło paradoksalnie jednocześnie 

otworzyło nowe możliwości. Dawno zapomniane chodzenie po drzewach nabrało innego wymiaru, stało się 

ciekawym doświadczeniem wspomagającym koordynację i uważność. Pobliski las okazał się nieograniczoną 

"studnią bez dna". Długie spacery wyostrzyły w nas ostrożność i spostrzegawczość. Wiosenna rozgrzewka 

to dla nas bodziec do kolejnych aktywności m.in. jazdy rowerem, hulajnogą i jazdy na rolkach. Aby te 

rozrywki nam nie spowszedniały często przeplatamy je grą w badmintona, który z uwagi na wyzwolenie 

ducha rywalizacji i woli walki daje więcej frajdy aniżeli sport uprawiany samodzielnie. To świetny sposób 

na sprawdzenie własnego refleksu, zwinności i koordynacji ruchowej, podobnie jak pozostałe gry zespołowe 

jak chociażby gra w piłkę.  

                                                                                                                                                                                                    

 Matka natura zachęca nas do obcowania z nią na każdej 

 płaszczyźnie. Krótki wyjazd za miasto przyniesie nam 

 prawdziwą ulgę od przytłaczającej infrastruktury miasta i 

 wyzwoli w nas chęć poznawania i doznawania nowych 

 wrażeń każdym zmysłem, którym zostaliśmy obdarzeni. 

 Niech powiedzenie „w zdrowym ciele, zdrowy duch” 

 nabierze swojego sensu i zacznie korzystnie wpływać na 

 formę nie tylko fizyczną, ale również psychiczną nas 

 wszystkich. 
 

      Katarzyna Zalewska -mama Zosi z Gr. II i Basi z Gr. IV 

 

                 

                 Rys. Miłosz Wysmoliński Gr. V 

 

 Każdy z nas wie, że ruch to zdrowie. Kiedy się ruszamy 

 spalamy kalorie, poprawiamy kondycję, pomagamy        

 naszemu sercu, wzmacniamy odporność, walczymy ze  

 stresem.  

 My jako rodzina uwielbiamy jeździć na rowerach: 

  - do pracy, 

  - do szkoły, 

  - do przedszkola,                                                                                  Rys. Kacper Borowicki Gr. IV 

  - na zakupy, 

  - na wspólne wycieczki. 

 Poza rowerami chodzimy na spacery, wszyscy lubimy pływać (jeśli jest taka możliwość razem wybieramy 

 się na basen).                                        

                               Alina Wnuk-Lipińska - mama Leona z Gr. V    

 
 

RROODDZZIICCEE  RRAADDZZĄĄ 

RRuucchh  ttoo  zzddrroowwiiee  ––  aakkttyywwnnoośśćć  nnaasszzeejj  

rrooddzziinnyy 
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W przypadku naszej rodzinki ruch to oczywiście zdrowie, ale 

również sposób na zużycie nadmiaru energii dzieci w wieku 6 

i 9 lat. Ranek to wyprawa na hulajnogach do szkoły i 

przedszkola. Popołudnie to z kolei zabawa na świeżym 

powietrzu na podwórku lub wycieczka do oferującego wiele 

atrakcji pobliskiego Myślęcinka. Zawsze jest też możliwość 

spędzenia czasu na działce u babci. Wszystkie te aktywności 

pozwalają na wesołe wspólne spędzenie czasu, ale też dobrze 

wpływają na samopoczucie, a przede wszystkim zwiększają 

odporność na choroby. Oczywiście wszystko z rozsądkiem i 

odpowiednim do warunków pogodowych ubiorem! Do tego 

mamy efekt w postaci braku tabletu, laptopa i telewizora. 

Polecamy wszystkim ruch na świeżym powietrzu!                             

     Rys. Patrycja Lewandowska Gr. III 

       Łukasz Lewandowski wraz z rodziną - tata Patrycji z Gr. III                                                 

  Cała rodzina chętnie korzysta z aktywności fizycznej w wolnym czasie, a najczęściej w weekendy. Czekamy     

tylko na piękną pogodę, wtedy wsiadamy na nasze rowery i jedziemy do oddalonego o 2 kilometry 

Myślęcinka. Tam większość czasu spędzamy w 

miasteczku drogowym. Gdy pogoda nie sprzyja to 

pływamy na basenie. Olek z tatą jeździ na basen 

Astoria i uczy się pływać. Mikołaj lubi grać w mini 

golfa. To super zabawa. 

                           

     Anna Frelichowska- mama Mikołaja z Gr. II 

                                          i Olka z Gr. V 

 

 

  Rys. Kuba Szczepaniak Gr. IV 

Każdy z nas wie, że ruch to zdrowie. Nasza rodzina 

podąża za tą maksymą spędzając każdą wolną chwilę 

aktywnie. Jedną z naszych ulubionych dyscyplin jest jazda 

na rowerze. Przy sprzyjającej pogodzie organizujemy 

rodzinne wycieczki rowerowe, głównie leśnymi 

ścieżkami. Poza rowerami lubimy grać w piłkę. Nawet 

kiepska pogoda może być wykorzystana aktywnie, zdarza 

nam się chodzić na spacery w deszczu. Kalosze, kurtki 

przeciwdeszczowe, czapki pozwalają nam na szaleństwo a 

największą frajdę sprawia skakanie w kałużach. Każdy 

pozytywny wysiłek dostarcza masę endorfin, które 

odpowiadają za dobre samopoczucie. Dzięki aktywności 

fizycznej jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi. Polecamy to wszystkim. 

           Marta i Łukasz Wysmolińscy- rodzice   Martynki z Gr. I i Miłosza z Gr. V                                                   
             
 

 

           Rys. Marcel Balzer Gr. III 
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Światowa organizacja zdrowia określiła niezbędną dawkę aktywności fizycznej: dzieci i młodzież w wieku  

szkolnym: godzina lub więcej intensywnej lub umiarkowanej aktywności fizycznej realizowanej codziennie, 

osoby dorosłe w przedziale 18-65 lat: 30 minut aktywności o umiarkowanej intensywności przez 5 dni  

w skali tygodnia lub 20 minut intensywnej aktywności fizycznej przez 3 dni w skali tygodnia, osoby dorosłe 

w wieku powyżej 65 roku życia: wysiłek realizowany jak wyżej plus ćwiczenia koordynacji ruchowej. 

W naszej rodzinie aktywność fizyczna nie jest nam bynajmniej obca.  

Podczas ciepłej pory roku (wiosna, lato, wczesna jesień) spędzamy 

popłudnia na dworze. Dzieci jeżdżą na rowerze, hulajnodze, deskorolce 

czy też organizują różne zabawy z rówieśnikami grając w piłkę lub 

bawiąc się w chowanego.  Uczęszczają także na dodatkowe zajęcia na 

miejskich basenach. Regularnie chodzimy na wspólne, długie spacery i 

organizujemy wycieczki rowerowe. Natomiast późną jesienią i zimą 

kontynuujemy spacery dostosowując ubiór do warunków pogodowych. 

Jak dopisze śnieg to czas wolny spędzamy jeżdżąc na sankach.  

Wspólna aktywność ruchowa wpływa korzystnie na wiele aspektów, nie 

tylko zdrowotnych, ale również społecznych. Przyczynia się do 

umocnienia więzi rodzinnych, pokonuje barierę przed uprawianiem 

sportu, uczy nasze dzieci jak przyjmować sukcesy i porażki oraz 

równoważy czas spędzony w bezruchu w szkole  lub pracy biurowej. 
                                                                                                                                                                                   

 Radosław Babicz - tata Lenki z Gr. IV                                            

Ruch jest niezwykle ważny, abyśmy byli zdrowi, silniejsi i odporniejszy. Aktywność fizyczna poprawia też 

nasze samopoczucie. Dbamy o ruch naszych dzieci o każdej porze roku. Szczególnie bliskie są nam 

wycieczki rowerowe. Kiedy dystanse są niewielkie dzieci jeżdżą na swoich rowerach. Kiedy pokonujemy 

trasę kilkunastu kilometrów, to wcześniej zasiadały w fotelikach, a od ubiegłego roku w specjalnej 

przyczepce. Pierwszy rajd rowerowy zaliczyli kiedy mieli niespełna 3 

latka - wtedy jeszcze na rowerkach biegowych. Najważniejsze to 

dawać przykład, dzieci obserwują i naśladują, taka jest kolej rzeczy. 

Rower to największa pasja męża, który pokonuje trasy 30-50 km, co 

imponuje szczególnie starszemu synowi. Ponadto dzieci uwielbiają 

jeździć na hulajnogach. Kiedy jest ku temu okazja wybieramy się na 

basen. Michałek próbuje swoich sił na zajęciach z piłką nożną, wraca 

z tych zajęć i pyta kiedy następny trening.  Michasia świetnie 

odnajduje się na zajęciach gimnastycznych. Starszy syn lubi grać w 

piłkę nożną, jeździć na rowerze, od kilku lat pływa, a od niedawna 

pokochał wspinaczkę. Wyjazdy wakacyjne zawsze wiążą się z 

aktywnością. W ubiegłym roku wybraliśmy się w góry, które dzieci 

pokochały. Mając niespełna 5 lat dzielnie wędrowały po górskich 

szlakach. Dodatkową atrakcją był sam pobyt pod namiotem. 

Oczywiście szaleństwa na placu zabaw czy na trampolinie mogłyby 

nigdy nie kończyć się. Od kilku miesięcy towarzyszem naszego życia  

jest piesek CABO, który motywuje nas do długich spacerów po lesie. Zabieramy wtedy ciepłą herbatę w 

termos, kanapki i robimy mały piknik. Wszystkie zajęcia dodatkowe naszych dzieci wiążą się ze sportem, 

wymaga to od nas, rodziców ogromnego zaangażowania, logistyki na wysokim poziomie, ale rozwój dzieci 

jest najważniejszy, tym bardziej że sprawia im to wiele radości i przyjemności. Cieszymy się, że 

znaleźliśmy sport - rowery, który lubimy wszyscy i dzięki temu możemy wspólnie spędzać czas, budować 

relacje z naszymi dziećmi. 

                    Ania Stuczyńska- mama Michaliny i Michała z grupy III                   

Rys. Brunon Maśliński Gr.V 

          Rys. Lena Brzykcy Gr. V 
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   Siostry Basia i Zosia                        na wakacje  pojadą  

   nad                . Potem  do           .      .   Będą kąpać  

   się w                i spacerować z rodzicami po                  .  

 Dziewczynki lubią grać w             i biegać za                .  

 Piękną okolicę zwiedzą na                    .  Jak będzie               

 Bsia i Zosia będą jadły        .  Siostry                      już nie  

    mogą  doczekać się wakacji.  

                             
              Rys. Martyna Wysmolińska, Natalia Pieszak - Gr. I, Krzysztof Marczak, Adrian Bilski - Gr. II,  

               Maja Zielińska, Julia Ługowska, Anna Sobolak - Gr. IV, Agata Zabłotna, Bartek Kuś - Gr. V   
 

 

 

PPOOCCZZYYTTAAJJ  ZZ  MMAAMMĄĄ,,  PPOOCCZZYYTTAAJJ  ZZ  TTAATTĄĄ 

Wakacyjne marzenia Basi i Zosi   
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Mimo, że często wyjeżdżałam z rodzicami na wczasy nad 

morze, jeździłam też na kolonie, to najlepiej wspominam 

wakacje u babci na wsi. To był beztroski czas, gdzie całe dnie 

spędzało się na powietrzu. Był tam staw, a dookoła niego rosły 

śliwki, mirabelki, jabłka i gruszki. To właśnie dzięki nim nigdy 

nie chodziliśmy głodni. Potrafiliśmy przez wiele godzin kąpać 

się w stawie i skakać z trampoliny. Nic nie zastąpi smaku i 

zapachu świeżo upieczonego chleba przez babcię. Najlepiej 

smakował z wiejskim masłem. Zapach świeżo skoszonej trawy, 

owoce i warzywa z ogródka, zabawa w chowanego w sadzie – 

to są najpiękniejsze wspomnienia. 

 

            Agnieszka - bacia Tymona Lewickiego z Gr. III 

              Rys. Agata Heinowska Gr. IV 

 

Kiedy byłam małą dziewczynką co roku wakacje spędzałam w 

rodzinnej wsi. To najpiękniejsze  miejsce na świecie w otoczeniu 

lasów, łąk i jezior. Nie było wielkich podróży, ale każde wakacje 

były wyjątkowe, ponieważ spędzone wśród najbliższych i 

przyjaciół w otoczeniu pięknej przyrody. Każdego dnia bawiliśmy 

się z rodzeństwem na świeżym powietrzu, budowaliśmy szałasy, 

domki, bazy i biegaliśmy boso po łące. A wieczorami wraz z 

rodzicami chodziliśmy nad staw, aby ochłodzić się w cieplutkiej 

wodzie i pobyć razem. Każdej soboty tata rozpalał ognisko, 

zapraszaliśmy sąsiadów i  rodzinę. Piekliśmy kiełbaski i jedliśmy 

ziemniaki w mundurkach wyjęte prosto z żaru ognia. Dzieci 

biegały do późnego wieczora z uśmiechem na twarzy. To były    

            pięknie dni wypełnione miłością i szczęściem. Mogę powiedzieć,    

                     że w dzieciństwie miałam najwspanialsze wakacje. 
 

                                                                        Elżbieta Szczepankiewicz- babcia Adasia Korejby z Gr. II 

 

Kiedyś wraz z rodzicami i moim bratem wybraliśmy się na 2 

tygodniowe wakacje do Łeby nad morze. To były wspaniałe wakacje. 

Miałam wtedy 10 lat, a mój brat 8. Codziennie bawiliśmy się na plaży z 

bratem i innymi dziećmi. Budowaliśmy zamki z piasku, graliśmy w 

piłkę, kąpaliśmy się w morzu oraz spaliśmy w kempingu. Pewnego dnia 

rodzice chcieli zabrać nas do kina, lecz nagle zorientowaliśmy się, że 

mój brat gdzieś zaginął. Szukaliśmy go 2 godziny, a okazało się, że w 

tym czasie on świetne bawił się z kolegami z sąsiedztwa. Szukając go, 

film w kinie dawno się skończył i już do niego nie poszliśmy, ale 

rodzice w zamian za to zabrali nas na pyszne lody. I te 2 tygodnie 

bardzo szybko zleciały. Szkoda że tak krótko trwały te wakacje. 

         

                    Cyryla -  babcia Nadii Grzonkowskiej z Gr. I                                                                                                   
 

 

 

WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA    DDZZIIAADDKKÓÓWW 

""NNaajjwwssppaanniiaallsszzee  wwaakkaaccjjee  mmoojjeeggoo  

ddzziieecciińńssttwwaa"" 

      Rys. Ania Rytarowska Gr. IV                  

Rys. Milia Kostiuchenko Gr. V 
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Zapytana o najwspanialsze wakacje mojego dzieciństwa, uderza mnie fala wspomnień z corocznego wypoczynku na 

wsi. Najatrakcyjniejszym elementem tych wakacji było ogromne jezioro tuż obok domu. To właśnie tam kąpaliśmy się 

i opalaliśmy każdego słonecznego dnia. Pamiętam zadbany 

ogród, w którym podjadałam porzeczki i wiśnie. W zasięgu 

wzroku był też rozległy las, gdzie chodziliśmy na spacery czy 

zbieraliśmy drewno na ognisko. Były to czasy, kiedy lato było 

po prostu upalne. Na koniec dnia pioruny waliły jak  

szalone, a z nieba lał się deszcz. Zaraz po burzy uwielbiałam 

biegać boso po kałużach aż do późnego wieczora. Mimo braku 

telewizorów, komputerów czy telefonów był to czas zupełnej 

beztroski oraz radosnej zabawy. Jedną z moich ulubionych były 

tak zwane "podchody".  

 
            Lidia P. - babcia Antosia Wojtczaka z Gr.V                                   Rys. Konrad Łukasik Gr. II 
 

 

 

Moje dzieciństwo przypadło na lata powojenne. Nie wyjeżdżało się 

wtedy na kolonie, czy obozy. Spędzałam wakacje na wsi. Miałam 

kilkoro rodzeństwa, więc czas mijał nam bardzo wesoło. W upalne dni 

kąpaliśmy się w jeziorze. Często chodziliśmy do lasu. Na łąkach 

zbierałyśmy z siostrami kwiaty, z których robiłyśmy wianki. Mama 

przygotowywała nam pysze ciasta, a gdy było ciepło piliśmy maślankę. 

Wieczorami słuchaliśmy kumkania żab. Często wracam 

wspomnieniami do tych pięknych, beztroskich dni. 

 

          Halina Marszewsk -  babcia Michała Wudniaka z Gr. I 
 

                   

 

Moja Babcia Basia i Dziadek Mietek opowiedzieli mi o 

najwspanialszych wakacjach swojego dzieciństwa. 

Było to wiele lat temu, kiedy nie królowały telewizory, gry na   

xboxie oraz telefony komórkowe. Uwielbialiśmy spędzać czas 

ze swoimi  dziadkami, bo oni zawsze mieli wspaniałe pomysły 

na zabawy. Najczęściej w dni deszczowe, po obiedzie babcia 

stawiała sernik na stół, którym się raczyliśmy, a dziadkowie 

zachęcali do zabaw, których wcześniej nie znaliśmy. Babcia 

przyznała, że  jej ulubioną zabawą z tamtych czasów była 

ciuciubabka. Wspominała, że gdy dziadek Kazik zawiązał jej 

oczy chusteczką, a ona niczego nie widząc, musiała kogoś 

złapać, zaczęła cieszyć się tak głośno, że od razu ją chwycono. I 

potem ona miała kogoś znaleźć. Dzieci bawiły się też w inne 

zabawy. Z zawiązanymi oczami musiały zgadnąć jaki to 

przedmiot posługując się tylko dotykiem.  

Z  zawiązanymi oczami smakowali różne potrawy i mieli zgadnąć co jedli. Dziadek  musiał wysmarować sobie całe  

usta miodem, bo ciągle nie mógł go odgadnąć. Babcia żartowała, że dziadek  udawał, bo bardzo lubi miód.  

Ile było śmiechu ... Dziadkowie obiecali, że gdy nadejdą wakacje, a ja pojadę do nich na kilka dni, właśnie w ten sposób 

pobawią się ze mną i moją siostrą Alicją. Nie możemy się już doczekać. 

 

                             Babcia Basia i Dziadek Mietek - dziadkowie Radka Majchrzaka z Gr. II 

 

    Rys. Maja Zielińska Gr. IV 

Rys. Michalina Kapłońska Gr. II 
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Ola i Piotr spędzają wakacje nad morzem. Dla ciebie przygotowali 

zadanie specjalne. Wskaż na obrazkach pięć różniących je szczegółów. 
 

zadanie dla dziecka 
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Zdrowych, słonecznych, pełnych ciekawych przygód,  

ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji i zasłużonego odpoczynku 

wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzicom 

życzą 

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola nr 16 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Rys. Zuzanna Klepaczewska Gr. IV, Jacek Watola Gr. II 

 

Rys. Zofia Rutkiewicz Gr. I Rys. Zofia Rogalska Gr. II 
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