
 



 

Kochani Rodzice!  

Wielkimi krokami dobiega końca 

kolejny rok pobytu Waszych dzieci w 

naszym przedszkolu. Mamy nadzieję, że 

był on dla ich ciekawy, pełen wrażeń i 

nowych doświadczeń. Przez ten czas 

dzieci dowiedziały się wielu 

interesujących wiadomości, nawiązały 

nowe przyjaźnie, a co najważniejsze 

stały się jeszcze bardziej samodzielne. 

Już wkrótce WAKACJE – czas urlopów, wyjazdów, relaksu 

 i odpoczynku od codziennych obowiązków. Na ten czas wspólnej 

 i radosnej zabawy oraz odpoczynku życzymy wszystkim dużo słońca, 

ciepła, interesujących podróży, ciekawie, spędzonych letnich chwil 

oraz jak najwięcej przyjemności i radości ze wspólnie przeżytych dni. 

Niechaj Wasze pociechy wrócą po wakacjach opalone, wypoczęte 

 i pełne nowych sił do pracy i nauki, Rodzice zaś pełni optymizmu 

 i nowej energii do codziennych zmagań z trudnościami, jakie niesie 

życie. 

Każdy z nas, bez względu na wiek, czeka z utęsknieniem na 

wakacje. Trzeba przecież wygrzać się w słońcu, poruszać się na 

świeżym powietrzu, posmakować, czy woda w morzu jest faktycznie 

słona i najeść się świeżych owoców do syta, najlepiej prosto 

 z krzaczka lub drzewa z babcinego ogródka. Korzystajmy więc  

z wakacji ile się da, bo lato szybko mija. 

 

 



 

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.. Dzieci czują swobodę i cieszą się na odpoczynek 

 i wspaniałą letnią zabawę. Ulubione zabawy na wolnym powietrzu 

to: gra w piłkę, jazda na rowerze, na hulajnodze czy rolkach i wiele 

innych. Niestety nie wszystkie miejsca, w których dzieci się bawią są 

bezpiecznym miejscem do zabawy i spędzania wolnego czasu. 

Rodzice nie zawsze są w stanie skontrolować jak poza domem ich 

pociechy korzystają z wolnego czasu.  

Dzieci podczas zabaw zapominają o zachowaniu 

podstawowych zasad bezpieczeństwa. To właśnie podczas wakacji 

rośnie liczba tragicznych wypadków, których można by uniknąć, 

uświadamiając dzieci o grożących im niebezpieczeństwach i w miarę 

możliwości zabezpieczyć je przed nimi.  

Bardzo ważną i istotną sprawą jest zabezpieczenie dziecka  

w elementy odblaskowe widoczne z dużej odległości, co daje 

kierowcy samochodu czas na odpowiednie wyminięcie pieszego i 

zmniejszenie prędkości. W ten sposób możemy uniknąć tragicznego 

w skutkach wypadku - potrącenia. Na drogach obowiązuje zasada 

ograniczonego zaufania, jednak dzieci nie potrafią w pełni ocenić 

tego, co dzieje się na jezdni. Przechodząc przez ulicę za każdym razem 

narażone są na niebezpieczeństwo. Zachowanie dzieci jest bardzo 

często spontaniczne. Bawiąc się nawet w pobliżu ulicy zapominają  

o wszystkim; jeśli grają w piłkę i chcą ją odzyskać, przebiegają na 

drugą stronę jezdni nie zważając na nic 

 Do najczęstszych przyczyn wypadków należą:  

• spontaniczne nagłe wtargnięcie na jezdnię;  



• brak opieki nad dzieckiem, które znajduje się na drodze;  

• zabawy na ulicach i poboczach drogach;  

•  oraz wyjścia zza stojących pojazdów np. przystanków 

autobusowych. 

 Przykład osobisty naszych nauczycieli oraz rodziców jest 

najowocniejszym sposobem uczenia dzieci właściwego  

i prawidłowego zachowania. Dziecko naśladuje dorosłych. To my 

nauczyciele oraz rodzice powinniśmy wystrzegać się wszelkich 

błędów, brawury, lekceważenia przepisów itp. gdyż jesteśmy 

obserwowani nieustannie przez dziecko, które przyjmuje nasze 

postępowanie za normę i naśladuje nas. Zdrowie, życie  

i bezpieczeństwo dzieci jest najwyższą wartością, o którą powinniśmy 

się troszczyć wszyscy!!!  

Oto kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie 

wakacje:  

1. Rower, wrotki, piłka · Pamiętaj, jezdnia to nie plac 

zabaw!!! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność!!! · Należy korzystać 

ze ścieżek rowerowych!!! · Zakładaj kask rowerowy na głowę!!! · 

Podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla 

pieszych!!! · Graj w piłkę daleko od ulicy!!!  

2. Nad wodą · Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i 

wyznaczonych do kąpieli!!! · Nigdy nie skacz do wody w miejscach, 

których nie znasz dna!!! · Słuchaj poleceń ratownika !!! · Kąp się w 

miejscach dozwolonych tylko pod opieką rodziców !!! · W wodzie 

bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym !!! · Dbaj o czystość wody i 

plaży!!! · Przestrzegaj regulaminu kąpieliska!!!  

3. W górach · Zawsze idź szlakiem wyznaczonym!!! Słuchaj 

uważnie opiekuna!!! Nie zbaczaj ze szlaku!!! · Nie wyruszaj w góry 



podczas burzy!!! Rodzice i opiekunowie dzieci: Zawsze bądźcie czujni i 

interesujcie się czym wasze dziecko się bawi, z kim i gdzie. 

Kontrolujcie jego czas wolny oraz rozmawiajcie z nim jak najwięcej.  

ŻYCZYMY WSZYSTKIM DZIECIOM I ICH RODZICOM MIŁEGO 

WYPOCZYNKU, DUZO SŁOŃCA I RADOŚCI PODCZAS WAKACJI 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

„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. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Już blisko lato- pierwszy dzień 

astronomicznego lata 

 

Pierwszy dzień lata 2021 to moment, na który czeka 

wielu z nas, tym bardziej, że tegoroczna wiosna nie należała 

do najcieplejszych. Lato już na horyzoncie, a wraz z nim 

ocieplenie i oczywiście wyczekiwane wakacje! Kiedy wypada 

pierwszy dzień lata oraz początek tegorocznego wypoczynku? 

Pierwszy Dzień Lata znajduje się w kalendarzu pod datą 

22 czerwca. Jednak nie jest to dzień początku 

astronomicznego lata. Lato astronomiczne rozpoczyna się 

dzień wcześniej, 21 czerwca. Ma to związek z położeniem 

Słońca względem Ziemi. Wraz z początkiem lata każdy 

kolejny dzień jest krótszy od poprzedniego, a kolejne noce 

dłuższe, co trwa aż do przesilenia zimowego. W czasie 

najkrótszej nocy w roku obchodzona jest zazwyczaj Noc 

Kupały. Wiążące się z tym zwyczaje i obrzędy słowiańskie 

miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. W trakcie 

Nocy Kupały rozpalano ogniska, w których gospodynie paliły 

zioła, m.in. szałwię, a w trakcie radosnych zabaw wokół 

ogniska odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce. 



Skakanie przez ognisko miało chronić przed złymi urokami i 

chorobami. Do naszych czasów przetrwał zwyczaj 

tzw. "Wianków". Pod koniec czerwca w wielu miastach z tej 

okazji odbywają się  zwykle pikniki rodzinne  inspirowane  

właśnie słowiańską tradycją uroczystego świętowania Nocy 

Kupały. 

 Lato to także wspomniane wcześniej wakacje, na które 

wszyscy z utęsknieniem czekamy. Wszystko dookoła jest 

zielone. Drzewa, trawa, kwiaty nabierają soczystych kolorów. 

Lato to czas beztroski i zabawy, wysokich temperatur a co za 

tym idzie wyjazdów. Podziwiajmy piękne krajobrazy, 

a jednym słowem odpoczywajmy blisko przyrody. W końcu 

lato to ulubiona pora roku wielu z nas , a przede wszystkim 

dzieci.  













 



Z życia przedszkola 

Olimpiada z języka 

angielskiego

 

 



Zakończenie projektu i uzyskanie 

certyfikatu w ramach 

Ogólnopolskiego projektu 

edukacyjnego 

„Z kulturą mi do twarzy” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 55 w Opolu 

 

 

 

 

 



Projekt opierał się na wykonaniu  

24 zadań, które miały przybliżyć dzieciom 

znajomość tradycji naszego regionu, rozwijały 

zainteresowania sztuką (malarstwem, muzyką, 

teatrem i architekturą) oraz wspierały 

kompetencje społeczne wśród dzieci.  

 

 

 

„W teatrze” 

 



„Świat muzyków” 

„Moje miasto – moja duma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dzień wspomnień i zadumy” 



 

 

„Siła bajek” 

 

 

 

„Savoir – vivre” 

Warto 

pomagać” 

 

 



Coś dla naszych milusińskich 

 



 



 



 





 



 


