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Minął kolejny rok szkolny, w którym przeżywaliśmy 

wiele ciekawych wydarzeń. Był to czas, w którym  

wspólnie musieliśmy sprostać różnym zadaniom . 

Nasze przedszkole może poszczycić się licznymi 

sukcesami dydaktyczno - wychowawczymi, za które 

serdecznie dziękujemy ich autorom: Dzieciom, 

Nauczycielom oraz Rodzicom.  

W drugim półroczu roku szkolnego 2015/16 odbyło 

się wiele imprez, w których braliśmy udział, byliśmy 

aktywni w środowisku, braliśmy udział 

w licznych konkursach i imprezach. 

Drodzy Rodzice, chętnie słuchaliśmy Waszych rad    

i nie pozostawaliśmy obojętni na uwagi i sugestie.  

Naszym życiem przedszkolnym dzieliliśmy się na 

łamach prasy lokalnej „Pogórze”, naszej gazetki, tablic 

informacyjnych w przedszkolu, a przede wszystkim 

poprzez stronę internetową, która tak chętnie jest 

odwiedzana.  
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Co słychać w naszym przedszkolu… 

 

 
Styczeń 2016 
 
 Zabawa karnawałowa w przedszkolu – ach jakie ciekawe stroje! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Występ dzieci na przeglądzie kolęd i pastorałek w Centrum Kultury 

i Sportu i Rekreacji w Pleśnej. 

 
 
Luty 2016 
 
 Uroczysta akademia dla kochanych  babć i dziadziów -„Składamy 

Babci i Dziadkowi życzenia”. Dzieci zaprezentowały miłym gościom 

program artystyczny w postaci wierszy, piosenek, skeczy, tańców. 
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Marzec  
 
 Dzień otwarty w przedszkolu pod hasłem „Ja się wcale nie chwalę 

ja po prostu mam talent” prezentowanie kandydatom na 

przedszkolaków  umiejętności tanecznych, wierszy, piosenek. 

Wólne zabawy muzyczno-ruchowe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Powitanie wiosny „Idzie wiosna”- zapoznanie dzieci z obrzędami               

i ludowymi związanymi z powitaniem wiosny. Spotkanie dzieci                  

z wszystkich grup oglądanie bajki w wykonaniu dzieci z kółka 

teatralno-muzycznego „Czerwony kapturek”. 

          Udział dzieci w konkursach przygotowanych na tę okazję. 

 
 
 Spotkanie z panią dr Agnieszką Partridge dziennikarką TVP 

Kraków  w ramach realizacji cyklu „Poznajemy ciekawy zawód” 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Wycieczka autokarowa do Państwowej Straży Pożarnej                  

w Tarnowie o raz do Komisariatu Policji. 
 
 



 5 

 Przemarsz ekologiczny „drogami naszej miejscowości –zachęcanie 

społeczności lokalnej do włączenia się do akcji sprzątania świata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj 2016 
 
 Wyjazd do Tarnowa do kina „Marzenie” na bajkę „Królowa Śniegu” 

 
 Wyjazd do Ciężkowic do Muzeum Przyrodniczego 

 
 Dzieci mogły obejrzeć przygotowaną ekspozycja ze zwierzętami 

leśnymi, zarówno ssakami jak i ptakami, które dzięki systemowi 

dźwiękowo-oświetleniowemu podczas omawiania są odpowiednio 

oświetlone zwierzętom, które znały tylko z książek. Szczególnie 

atrakcyjną częścią zwiedzania muzeum była multimedialna podróż   

Batyskafem po dnie rzeki Białej. Dzieci wróciły zadowolone z wycieczki,   

a swoje wrażenia utrwaliły na przepięknych rysunkach. 
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 Europejski Tydzień Sportu. Przedszkolaki  z grup 5-6 latków 

uczestniczyły w zabawach i grach ruchowych w dniu 31.05.2016 

roku w Gimnazjum w Pleśnej. 

 

 
 
 
Czerwiec  
 
 Dnia 1.06.2016 roku przygotowaliśmy dla naszych przedszkolaków 

wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Rodzice naszych 

przedszkolaków wystawili bajkę pt. „Książę szuka żony", dzieci 

uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych i integracyjnych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podczas festynu rodzinnego dzieci złożyły życzenia swoim 

kochanym Mamusiom i Tatusiom z okazji ich Święta – Dnia Mamy 

26 maja i Dnia Taty 23 czerwca. Po występach dzieci i rodzice miło 

spędzali czas na wesołej zabawie. 
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 W przedszkolu gościliśmy w ramach akcji „Poznajemy ciekawy 

zawód”  mgr farmacji panią Annę Fidowicz kierownika apteki          

w Pleśnej. Pani Ania  przestrzegała dzieci przed samodzielnym 

zażywaniem lekarstw. 

 
 W kościele parafialnym w Pleśnej odbyła się msza św. na 

zakończenie roku szkolnego. 

 
Przez cały rok szkolny w naszym przedszkolu prowadzona była akcja 

„Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której odwiedzała nas Pani 

Danuta Cich z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej. Dzieci mogły 

wysłuchać wielu ciekawych bajek. Na zakończenie roku szkolnego 

starsze przedszkolaki odwiedziły bibliotekę w Pleśnej, gdzie zapoznały 

się z pracą bibliotekarza. 
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Kącik młodego             

                                     

kucharza! 

 

Koktajl truskawkowy: 
 

Przygotuj:  

 250 g. jogurtu; 

 ok. 225 g truskawek; 

 3 łyżki miodu; 

 Durszlak; 

 Miska; 

 Widelec; 

 Trzepaczka do jajek/mikser; 

 Deseczka do krojenia. 

 
 

Sposób wykonania: 

 Oberwij szypułki truskawek i poobcinaj nieładne części. 

 Umyj truskawki w durszlaku.  

 Widelcem rozgnieć w misce truskawki, tak aby powstała 

jednolita masa. 

 Dodaj jogurt i miód. 

 Trzepaczką do jajek lub mikserem wymieszaj wszystkie 

składniki, aż powstanie pienisty koktajl. 

 Przelej do wysokiej szklanki. 
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Grzanka z jajkiem: 

Przygotuj: 

 2 jajka, 

 1/2 szklanki mleka, 

 4 kromki chleba do grzanek lub bułki, 

 500 g masła, 

 miód, 

 spora miska, 

 trzepaczka do jajek, 

  duża patelnia, 

 łopatka. 

Sposób wykonania: 

 Wbij jajka do miski. Dodaj Meko i dobrze wymieszaj 

trzepaczką. 

 Zanurz w tym chleb. Każdą kromkę osobno. Powinny dobrze 

nasiąknąć jajkami roztrzepanymi z mlekiem. 

 Masło rozpuść na patelni postawionej na niewielkim gazie. 

Poruszaj patelnią tak, aby roztopione masło oblało całe dno. Ułóż 

nasączone kromki na patelni. 

 Smaż tak długo, aż chleb zrobi się brązowy od spodu. Ostrożnie 

przewróć go łopatką na drugą stronę i podsmaż tak samo jak 

pierwszą. 

 Ostrożnie zdejmij grzanki z patelni łopatką, ułóż je na talerzu    

i polej miodem. Jedz ciepłe. 
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Porady dla rodziców 

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro dzieci przedstawiamy 
kilka rad, które mogą ochronić Państwa dziecko przed 
niebezpieczeństwem: 

 przeprowadzajcie z dzieckiem rozmowy profilaktyczne na temat 
zagrożeń, z którymi może się spotkać (zaczepki nieznajomych, 
obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym 
od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem, branie od 
obcych słodyczy), 

 dowiedzcie się, z kim dziecko przebywa podczas zabawy poza 
domem (wypytujcie o koleżanki, kolegów - co robią, gdzie 
mieszkają, czy mają w domu telefon), 

 nauczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności w domu 
nikomu nie otwierały drzwi, 

 zwracajcie uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania 
kluczy od mieszkania, którymi dysponuje dziecko (najlepiej, gdy są 
przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni, nie na szyi lub 
pod wycieraczką), 

 zapewnijcie dziecku bezpieczną zabawę w domu - zadbajcie         
o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej 
oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Uprzedzajcie              
o niebezpieczeństwach wynikający z niewłaściwej ich obsługi. 
Poproście zaufanych sąsiadów, aby zwracali uwagę na obcych, 

 nie ujawniajcie swoim pociechom miejsc przechowywania 
wartościowych przedmiotów, 

 w domu, obok telefonu, pozostawiajcie informację z odnotowanymi 
numerami telefonów do pracy: rodziców lub bliskich członków 
rodziny (np. dziadków). Warto również wskazać numery do: Policji, 
Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej. Wskażcie 
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jak należy przeprowadzać rozmowę telefoniczną w sytuacji 
zawiadomienia o niebezpieczeństwie (przedstawienie się, 
udzielenie informacji o adresie, rodzaju niebezpieczeństwa), 

 wskażcie dzieciom bezpieczne miejsca zabaw. Nauczcie dzieci 
ostrożności podczas obecności w pobliżu wody, placu budowy, 
ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc 

 nauczcie dziecko bezpiecznego poruszania się po drodze pieszo 
czy rowerem, 

 wakacje są okresem sprzyjającym kontaktom seksualnym 
młodzieży. Przeprowadźcie rozmowę na temat konsekwencji 
nieprzemyślanych zachowań (przebywanie w nieodpowiednim 
towarzystwie, środki uzależniające, powroty późną porą, 
wyzywające zachowanie lub ubranie), 

 uświadamiajcie i ostrzegajcie dziecko przed niebezpieczeństwem, 
jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy, alkohol, pamiętając, że 
wakacje sprzyjają eksperymentowaniuz używkami, 

 odkrywajcie Internet razem z dzieckiem. Nauczcie dziecko 
podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Rozmawiajcie 
z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami 
poznanymi w Sieci. Nauczcie dziecko krytycznego podejścia do 
informacji przeczytanych w Sieci, 

 przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi 
zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne mogą 
być niebezpieczne, 

 uczcie dziecko, że: nie wolno podchodzić do zwierzęcia, które nie 
ucieka przed nim, nie wolno go głaskać lub drażnić w jakikolwiek 
sposób. W razie kontaktu z psem należy zachować spokój, nie 
uciekać, nie krzyczeć, nie patrzeć mu w oczy, nie wykonywać 
szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje należy przyjąć postawę 
"żółwia": ukucnąć, zwinąć się w kłębek chroniąc głowę, szyję           
i brzuch, spleść dłonie palcami do wewnątrz zakładając je na 
głowę. 

 

Jeżeli Wasze dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek: 

 dokładnie sprawdzicie, komu powierzacie Państwo opiekę nad 
dzieckiem, 
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 ustalcie, jakie przygotowanie i doświadczenie zawodowe posiada 
przydzielony opiekun. Uzyskajcie nr telefonu komórkowego do 
kontaktów z opiekunem, 

 ustalcie dokładny adres przebywania dziecka, warunki socjalne i 
opieki medycznej, 

 precyzyjnie ustalcie środki przewozowe, 

 dziecko wyposażcie w wykaz zabranych przedmiotów, bardziej 
wartościowe rzeczy oznaczcie (np. poprzez podpisanie, naszycie 
inicjałów), 

 przekażcie dziecku drobną kwotę pieniędzy oraz kartkę                   
z dokładnym adresem domowym i numerami telefonów do domu, 
do pracy rodziców, (można włożyć do walizki gotowe 
zaadresowane koperty z naklejonymi znaczkami). 

 

W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk. 
Większość utonięć czy też innych tragedii związanych                        
z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem 
lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów, dlatego 
przekaż swojemu dziecku następujące informacje: 

 aby kąpało się tylko w miejscach odpowiednio oznaczonych i pod 
opieką dorosłych, 

 nie wchodziło do wody wbrew zakazom ratownika, oraz w czasie, 
kiedy wywieszona jest czerwona flaga, 

 nie wchodziło do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy też 
dłuższym opalaniu się, 

 w czasie kąpieli nie krzyczało i dla zabawy nie wzywało pomocy, 
jeśli faktycznie nie jest mu potrzebna, 

 przed wejściem do wody ochłodziło całe ciało wodą, 

 przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter 
itp.) bezwzględnie zakładało kapok, 

 pływając na materacu nie odpływało zbyt daleko od brzegu, 

 nie skakało do płytkiej wody o niezbadanym dnie – taki skok może 
zakończyć się urazem kręgosłupa i często nieodwracalnym 
kalectwem, 

 gdy wchodzi do wody nie prosiło o popilnowanie rzeczy przygodnie 
poznanych osób – taka sytuacja może skończyć się ich utratą, 
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 jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, również 
wtedy gdy potrafią pływać: zwykłe zachłyśnięcie wodą może 
skończyć się utonięciem. 

 

Bezpieczeństwo podczas prac polowych: 

 uczulajcie i pilnujcie najmłodszych, aby nie wchodzili do strefy prac 
polowych, 

 jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy dorosłym upewnijcie się, że 
maszyny rolnicze są sprawne technicznie i ich użycie nie 
spowoduje tragedii, 

 nie przewoźcie dzieci na maszynach rolniczych, nawet na 
podwórku, 

 nie pozwalajcie na samodzielną obsługę urządzeń rolniczych przez 
dzieci. 

Pamiętajcie, że ciekawość i fantazja dzieci nie znają granic, dlatego 
trzeba przewidzieć wszystkie potencjalne zagrożenia w domu oraz 
w innych miejscach i przeciwdziałać im. Badania dowodzą, że 
wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpieczeństwa przy 
obchodzeniu się z prądem minimalizuje ryzyko wypadku. 
 
Dlatego nauczcie swoje dziecko, aby: 

 nie wkładało do gniazdek żadnych przedmiotów, np. śrubokrętów 
czy drutów, 

 w trakcie zabaw unikało zbliżania się do urządzeń i budynków, na 
których umieszczone są napisy: "Nie dotykać! Urządzenie 
elektryczne!" oraz charakterystyczne, ostrzegawcze tablice, 

 unikało zabaw w pobliżu linii energetycznych, nie puszczało 
latawców blisko nich, nie wspinało się na słupy ani na drzewa 
rosnące w ich pobliżu, nie zarzucało na linie energetyczne żadnych 
przedmiotów, 

 jeśli zauważy uszkodzone, zerwane, luźno zwisające przewody 
elektryczne, nie zbliżało się do nich! Czasem nawet przebywanie w 
pobliżu takiego miejsca grozi porażeniem, szczególnie podczas 
deszczowej pogody. Twoje dziecko powinno omijać takie miejsca z 
daleka i zaalarmować dorosłych, 

 jeśli zauważy przypadkowo otwarte drzwi do transformatora albo 
innego budynku, na którym są napisy i tablice ostrzegawcze, 
powinno powiedzieć o tym komuś dorosłemu, 
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 nie naśladowało kolegów, którzy przebywając w pobliżu urządzeń i 
budynków elektroenergetycznych zachowują się nieroztropnie. 

 
 
 
Porady dla dzieci 
 

BEZPIECZNA KĄPIEL: 

W okresie letnim chętnie będziecie korzystali z różnych kąpielisk, 
pamiętajcie, że woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, może być 
groźnym i niebezpiecznym żywiołem. 

 pływajcie tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam gdzie jest 
ratownik, 

 przestrzegajcie regulaminu kąpieliska, na którym się znajdujecie, 

 zanim wejdziecie do wody zwróćcie uwagę na kolor flagi, jaką jest 
oznaczone kąpielisko – czerwona flaga oznacza czasowy zakaz 
kąpieli, biała informuje, że kąpiel jest dozwolona, 

 nie pływajcie podczas burzy, mgły a także, gdy wieje porywisty 
wiatr, 

 nie pływajcie w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub 
występują zimne prądy, 

 wchodząc do wody, zanurzajcie się powoli tak, aby organizm miał 
czas na przystosowanie się do niższej temperatury. Przy szybkim 
zanurzeniu się możecie narazić się na szok termiczny, 

 gładka tafla wody bywa zachęcająca, ale i zdradliwa. Z brzegu nie 
ocenicie właściwie głębokości ani budowy dna, a taki błąd może 
okazać się tragiczny, 

 nie przeceniajcie swoich umiejętności pływackich, 

 podczas zabaw w wodzie niedopuszczalne jest wzajemne 
podtapianie lub wrzucanie do wody osób, które nie mają ochoty na 
kąpiel, 

 do wody wchodźcie najszybciej po 30 min. od zjedzenia posiłku. 
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BEZPIECZEŃSTWO NA WSI 

Z pewnością wielu z Was wakacje spędzi na wsi, z dala od miejskiego 
zgiełku. Odpoczynek i zabawa będą wspaniała. Nigdy nie zapominajcie   
o bezpieczeństwie: 

 nie bawcie się na jezdni i w jej pobliżu (nawet jeżeli wydaje się 
wam, że droga jest mało uczęszczana), przez nieuwagę możecie 
wbiec na jezdnię pod koła nadjeżdżającego samochodu lub 
ciągnika rolniczego i nieszczęście gotowe, 

 nie wsiadajcie i nie bawcie się na maszynach rolniczych – to 
bardzo niebezpieczne, 

 nie wolno bić, płoszyć ani w inny sposób drażnić zwierząt 
gospodarskich, 

 unikajcie kontaktów z obcymi psami, 

 nie zaglądajcie i nie schylajcie się do studni – grozi to wypadkiem, 

 nie bawcie się zapałkami – siano i słoma szybko płoną. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W LESIE: 

Wypoczywając w lesie pamiętajcie: 

 aby nie zabłądzić, zawsze trzymajcie się grupy i przewodnika, 

 na wycieczki do lasu należy wkładać wygodne buty i ubranie, które 
ochroni was przed ukąszeniami komarów i kleszczy, 

 nie śmiećcie – zabierajcie po sobie wszystkie rzeczy, 

 nie niszczcie drzew i roślinności, 

 nie hałasujcie – nie płoszcie zwierząt, nie zakłócajcie spokoju, 

 ognisko rozpalajcie tylko pod opieką dorosłych w miejscach do 
tego wyznaczonych, nie bawcie się ogniem, 

 zawsze przestrzegajcie zakazu wchodzenia do lasu podczas suszy 
i zagrożenia pożarowego. 

 

 

 

 



 16 

BEZPIECZNIE Z PRĄDEM: 

 w trakcie zabaw unikajcie zbliżania się do urządzeń i budynków, na 
których umieszczone są napisy: "Nie dotykać! Urządzenie 
elektryczne!" oraz charakterystyczne, ostrzegawcze tablice, 

 jeżeli w czasie wakacyjnych wypraw natraficie na niezamkniętą 
stację transformatorową albo niezabezpieczone szafki elektryczne 
ważne jest, by nie zbliżać się do nich i omijać je z daleka. 
Postarajcie się o niezwłoczne zawiadomienie o tym Policji 
(nr. tel. 997 lub 112) lub Pogotowia Energetycznego (nr. tel. 991) –
osobiście lub poprzez opiekuna, 

 zachowajcie ostrożność, gdy znajdujecie się w pobliżu aparatury 
energetycznej lub urządzeń gospodarskich, 

 zerwane lub niezabezpieczone przewody elektryczne mogą być 
bardzo niebezpieczne zwłaszcza po intensywnych opadach 
deszczu. Mokra ziemia i wilgotne powietrze są doskonałymi 
przewodnikami, a zjawisko „łuku elektrycznego" powoduje, że 
możecie zostać porażeni nawet z odległości paru metrów, nie 
mając bezpośredniego kontakt z zerwanym przewodem, 

 nie majsterkujcie przy urządzeniach elektrycznych, 

 nie wkładajcie do gniazdek żadnych przedmiotów, np. śrubokrętów, 
drutów, 

 nie wspinajcie się na słupy, na których umieszczone są linie 
energetyczne – finał może być tragiczny. Podobne konsekwencje 
może mieć także wspinaczka na drzewa lub dachy budynków 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie linii przesyłowych, 

 nie puszczajcie latawców w pobliżu linii wysokiego napięcia, linki 
latawca, balonu czy paralotni, zwłaszcza wtedy, gdy powietrze jest 
wilgotne, stanowią doskonałe przewodniki dla prądu elektrycznego 
i mogą stać się źródłem poważnego niebezpieczeństwa.  

          Źródło: www.podlaska.polocja.gov.pl 

WAŻNE TELEFONY 

112 - telefon alarmowy służb ratowniczych, 

997 - telefon alarmowy Policji, 

998 - telefon alarmowy Straży Pożarnej, 

999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego, 

601 100 100 - telefon alarmowy WOPR. 
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Pewnego dnia duszek Kacperek jak zwykle latał po świecie i szukał 

przygód. Właśnie przelatywał nad lasem, gdy usłyszał krzyk dziewczynki. 

Szybko poleciał w kierunku, z którego dobiegał głos. Zobaczył 

mężczyznę ciągnącego za rękę wyrywającą się dziewczynkę. 

Nieznajomy starał się wciągnąć dziecko w głąb lasu. Duszek Kacperek, 

jak zwykle, postanowił pomóc. Szybko zmienił się w ziejącego ogniem 

smoka. Miał czarodziejską moc, którą wykorzystywał w dobrych celach. 

Zaczął wydawać głośne smocze odgłosy (typu „Wrrr” i „Arrgh”) i ziać 

ogniem. Mężczyzna uciekł w popłochu, ale Kacperek leciał za nim aż do 

końca lasu. Okazało się, że stał tam samochód nieznajomego, którym 

natychmiast odjechał.  

         Duszek wrócił do swojej postaci, ponieważ nie chciał przestraszyć 

dziewczynki. Zapłakana Ola, bo tak miała na imię dziewczynka, 

podziękowała Kacperkowi za pomoc i opowiedziała mu swoją historię. 

Okazało się, że nieznajomy zaczepił ją, gdy wychodziła ze szkoły. 

Przedstawił się jako fotograf znanej gazety. Zaproponował dziewczynce 

pozowanie do jednego ze zdjęć. Zgodziła się i ustawiła do zdjęcia. 

Podziękowaniem miały być lody w najlepszej lodziarni w mieście, do 

której obiecał zawieźć ją samochodem. Ola wsiadła z nim do auta             

i odjechali spod szkoły. Zaniepokoiła się, gdy przejechali koło lodziarni      

i wyjechali za miasto. Zaczęła krzyczeć, szarpać klamkę, lecz drzwi 

samochodu były zamknięte. Była przerażona. Mężczyzna obiecał, że nie 

zrobi jej krzywdy, jeśli będzie „grzeczna”. Zatrzymali się w lesie i wysiedli 
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z samochodu. Ola wyrywała się, lecz nieznajomy prowadził ją coraz dalej 

w głąb lasu. Krzyczała i płakała, prosiła, żeby ją puścił, lecz był 

bezlitosny. Widocznie miał własne plany co do dziewczynki. Właśnie 

wtedy pojawił się duszek Kacperek pod postacią smoka, który wystraszył 

nieznajomego i, być może, uratował jej życie. Duszek wysłuchał 

opowieści Oli, a następnie odprowadził ją do domu. Zapłakana mama 

otwarła drzwi i przytuliła córkę. Okazało się, że już szukała jej policja. 

Ola opowiedziała, co ją spotkało. Mama podziękowała Kacperkowi za 

pomoc i zaprosiła go na podwieczorek. Zapytała również Olę, czego się 

dziś nauczyła. Dziewczynka stwierdziła: „Od dzisiaj nigdy nie rozmawiam 

z obcymi!”. Duszek Kacperek po raz kolejny pomógł dziecku i zdobył 

nową przyjaciółkę – Olę. 

 

Autor bajki: Pani Katarzyna Maryjosz 

Źródło: http://zory.slaska.policja.gov.pl 
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Pokoloruj bukiet kwiatów 
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POKOLORUJ HERB GMINY PLEŚNA WEDŁUG WZORU 
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Wszystkim wychowankom  

i  ich rodzicom  

życzymy wspaniałych, 

pogodnych  

i roześmianych wakacji. 

 Niech ten letni czas będzie pełen 

niezapomnianych wrażeń i chwil  
 

Dyrekcja  

i cały personel przedszkola 
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Nasze pisemko służy zawsze 

pomocą i radą   

w rozwiązywaniu  trudnych 

sytuacji  wychowawczych. 

Mamy nadzieję, że oprócz 

praktycznych porad, 

wniesiemy też nieco humoru  

i uśmiechu.  

Do miłego spotkania 

 w kolejnym numerze naszej 

gazetki! 

 

 

Dyrekcja  

i cały personel przedszkola 
 


