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CZERWIEC 2021 R. 



Kochani Rodzice! 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka.  
Dzień ten został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w 

Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach 

członkowskich ONZ. W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 

czerwca.  

Nie ulega wątpliwości, że Dzień Dziecka, jest niezwykle ważnym i potrzebnym świętem. To dzieci 

bowiem, jako istoty kruche i potrzebujące opieki, najłatwiej jest skrzywdzić. Dzień Dziecka to jeden z 

tych dni, na które najmłodsi czekają z wytęsknieniem. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby stał 

się radosnym świętem i źródłem niezapomnianych wrażeń. Nie zawsze najważniejszy jest kupiony 

prezent. Wspólne świętowanie rodziców i dzieci to czas, w którym przede wszystkie budujemy i 

wzmacniamy nasze więzi. 

 Oto kilka sposobów na wspólne, radosne spędzenie czasu: 

- zabierzmy dziecko w jego ulubione miejsce,  

- albo spróbujmy stworzyć portret rodziny - można użyć do tego różnych przyborów 

plastycznych, ale nie tylko 

- wymyślić własną grę planszową 

- zorganizować domowe laboratorium eksperymentów. 

- wieczorem zorganizujmy seans ulubionych bajek. ( 30 V – 7 VI – to tydzień czytania 

bajek dzieciom) 

 

 

 

 



30 V – 7 VI                                       

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 

 

Dlaczego warto czytać dzieciom Dlaczego nie wystarczy, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi, włączali 

im filmy czy nawet audiobooki? Dlaczego dzieci potrzebują wspólnego, głośnego czytania? Czytanie 

dziecku to jeden z największych podarunków, jakie możemy ofiarować naszym dzieciom. Czytając 

dziecku zaspokajamy jego potrzeby emocjonalne – czego nie zrobi za nas komputer ani telewizja. 

Podczas czytania jesteśmy blisko, przytulamy dziecko, patrzymy na nie z miłością, poświęcamy mu 

czas. W zrozumiały dla niego sposób rodzic swoim zachowaniem przekazuje mu: „Kocham Cię i jesteś 

dla mnie bardzo ważny”. To właśnie dzięki poczuciu, że jest ważne i kochane, dziecko rozkwita, 

zaczyna budować wiarę w siebie, życzliwość, empatię, umiejętności społeczne. Badania potwierdzają, 

że głośne czytanie dziecku: 

* buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, 

* uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, 

* przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, 

* uczy myślenia, 

*rozwija wyobraźnię, 

* poprawia koncentrację, 

* ćwiczy pamięć, 

* przynosi wiedzę ogólną, 

* uczy odróżniania dobra od zła, 

* pomaga w rozwiązywaniu problemów, 

* kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy 

 

 



Radość dzieci!! 

Kochani Rodzice! 

 Pamiętajcie, że nie tylko prezenty materialne mają wartość dla Waszych dzieci. Często wspólnie 

spędzony czas i zabawa są o wiele fajniejsze. Dajemy Wam kilka propozycji na zrobienie Waszemu 

dziecku niespodzianki. 

Zabawa „Kim jestem?” 

Ponieważ to zabawa z okazji Dnia Dziecka, pozwólmy na to, abyśmy i my „stali się dziećmi” .  

W związku z tym proponujemy, aby w tej zabawie to rodzic wcielał się w różne postacie, a dziecko 

odgadywało, kim jest mama lub tata. Fajnie byłoby, gdyby rodzic „pokazywał” ową postać, 

„używając” do tego dziecka (jakkolwiek by to nie zabrzmiało). Np. chcąc pokazać fryzjera, może 

uczesać dziecko, lekarza – zbadać je, kucharza – dać mu coś dobrego do zjedzenia, magika – 

„wyczarować” cukiereczka zza ucha dziecka, piosenkarza – zrobić występ muzyczny itd. Uśmiech 

dziecka gwarantowany , a to przecież jest najważniejsze! Dajmy mu to, czego najbardziej potrzebuje, 

czyli nas samych… 

Zabawa „Czego brakuje?” 

To jedna z najbardziej ulubionych zabaw dzieci w wieku przedszkolnym. Układamy przed dzieckiem 

kilka przedmiotów, próbujemy sobie je z dzieckiem omówić, czyli jaki mają kolor, wielkość, z jakiego 

są materiału itd. Później prosimy, aby dziecko się odwróciło i chowamy bądź przykrywamy jeden z 

przedmiotów. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, czego brakuje. 

Zabawa „Kto się tu schował?” 

Do zabawy potrzebujemy najlepiej wszystkich domowników , a przynajmniej troje. Bierzemy wielki, 

nieprześwitujący koc, wybieramy jedną osobę do opuszczenia pokoju, pozostali układają się na 

podłodze i nakrywają kocem. Zadaniem osoby, która wróci, jest odgadnąć po dotyku, gdzie kto siedzi 

lub leży, bądź czyja to noga, głowa, ręka itd. Zabawa z pewnością sprawi Wam i Waszym pociechom 

wiele radości . 

Życzymy miłej zabawy!!! 

 

 



Życzenia wakacyjne 

,,Pojedziemy na wakacje 

Razem z mamą, razem z tatą, 

Zabierzemy piłkę, namiot 

I skakankę. Co ty na to? 

W góry, w lasy lub nad morze, 

Każdy jedzie tam gdzie może. 

Bliżej słońca, bliżej wody, 

By się kąpać dla ochłody. 

Słońce, woda, las już czeka, 

Wszystkie dzieci woła 

Zabawimy się wesoło 

Przed powrotem do przedszkola.” 

Wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wesołych, 

słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku oraz 

szczęśliwego powrotu do przedszkola. 

Do zobaczenia!!!:-) 

 

 


