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Drogie Dzieci! 

Pozdrawiamy  Was serdecznie!  

 

  W piątek otrzymaliście dyplomy, które są dowodem na to, że to już „tak 

naprawdę” Wasz czas, spędzony w przedszkolu dobiegł końca. Teraz otwiera 

się przed Wami nowa droga. 

 Pragniemy, z tej okazji życzyć Wam  jeszcze raz:  odwagi, ciekawości 

świata, dużo radości i wytrwałości oraz oczywiście samych sukcesów. 

Dziękujemy także za wspólnie spędzony czas, a Waszym Rodzicom za wszelką 

pomoc i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że w przyszłości, lata spędzone 

wspólnie w przedszkolnych murach, będziecie wspominać mile, z uśmiechem i 

sentymentem. 

A na razie przed Wami beztroski czas wakacji. Niech te dni będą pełne słońca, 

przygód, zabaw, wyjazdów i wycieczek.  

Propozycje zabaw na wakacyjny czas zamieszczamy  poniżej : 

1.Wchodzenie na drzewo (Toż to sama rozkosz!) 

2. Pojechanie na wieś, by pokazać dziecku kurę, krowę, świnię. Niech 

dziecko zobaczy, że mleko pochodzi od krowy a nie "od" Biedronki. 

3. Organizowanie wyścigów ślimaków. 

4. Urządzenie pikniku w parku, na łące. 

5. Spacerowanie w deszczu. 



6. Bieganie z siatką za motylami. 

7. Zrobienie błotko party, czyli dziury pełnej błota, w którym z rozkoszą 

można pobrudzić sobie ręce i nogi (TAK, pozwólmy wybrudzić się 

dzieciom!) 

8. Turlanie się z górki! 

9. Granie w klasy. 

10. Skakanie na skakance. 

11. Plecenie wianków z kwiatów. 

12. Granie w gumę. 

13. Spanie w namiocie. 

14. Spanie na balkonie. (To są dopiero przeżycia!) 

15. Chlapanie się w kałuży. 

16. Pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. 

17. Pływanie kajakiem, łódką, rowerkiem wodnym. 

18. Zjedzenie lodów na kolację. 

19. Zakopanie kogoś w piasku na plaży. 

20. Puszczanie kaczek na wodzie z kamieni. 

21. Puszczenie latawca, lampiona. 

22. Zagranie w kapsle. 

23. Zbudowanie zamku z piasku. 

24. Szukanie skarbów. 

25. Zakopanie własnych skarbów. 

26. Napisanie listu w butelce i wrzucenie go do morza, rzeki 

27. Włożenie sobie kwiatka za ucho. 

28. Zrobienie kolczyków z czereśni. 

29. Przyczepienie sobie "nosków" klonu do własnego nosa. 

30. Pójście na ryby. 

31. Szukanie kijanek. 

32. Słuchanie rechotu żab. 

33. Spacer nocą przy świetle księżyca. (Ok, można wziąć latarkę). 

34. Zasadzenie rośliny i opiekowanie się nią (niesamowite, jak dzieci 

potrafią dbać o kwiaty i warzywa!) 

35. Zbudować w ogrodzie, na łące, na balkonie(!) domku ze starych firanek, 

apaszek, szmatek. 

36. Zbudowanie w lesie szałasu. 

37. Pójście do lasu na jagody. 

38. Malowanie kredą po chodniku. 

39. Rysowanie kijem śladów na piasku. 



40. Układanie obrazów z kamieni. 

41. Poszukiwanie czterolistnej koniczyny. 

42. Granie na źdźble trawy. 

43. Chodzenie boso po łące. 

44. Leżąc na trawie odgadywanie kształtów chmur. 

 

Można także skorzystać z pomysłów zawartych w linku: 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/06/zabawy-na-lato/ 
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BEZPIECZNYCH WAKACJI  

I  

POWODZENIA W SZKOLE!!! 



 


