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Zapraszamy na naszą stronę internetową: 

przedszkoleraczek.pl oraz na profil na 

facebooku Przedszkole Raczek 

 

 
 

TORUŃ VII 2021 ROK 



WAKACJE JUŻ TUŻ, TUŻ… 

 

Lato w słońcu skąpane, 

tak bardzo przez nas kochane. 

W lecie wakacje, wędrówki piesze. 

Każdą przygodą się cieszę. 

To pora roku o złotym kolorze, 

bo słońce oświetla nas 

nad naszym polskim morzem. 

W lecie na drzewach zielone liście 

i w ogrodzie kwiaty kwitną , 

które na wiosnę zasadziliście. 

Każdy kocha lato, 

bo to ciepła pora. 

Piękna, kolorowa i wakacyjna. 

 

☼  ☼  ☼  ☼  ☼ 



W CZASIE WAKACYJNYM WARTO 

ZADBAĆ O DUŻO RUCHU NA 

ŚWIEŻYM POWIETRZU 

 

 
Źródło: polka.pl  



ŚWIAT W OCZACH DZIECKA 

ZA CO KOCHAMY RODZICÓW? 

 

• Za to, że robią pyszny obiad 

• Za to, że zabierają na lody 

• Za to, że nas przytulają  

• Za to, że się z nami bawią wieczorem 

• Za prezenty 

• Za to, że kupili mi i mojemu bratu psa 

• Za ciasteczka i naleśniki  

• Za to, że nas kochają  

• Za to, że jeżdżą z nami na rolkach  

• Za to, że się nami opiekują  

• Za to, że zabierają nas na wycieczki, do parku, na basen  

 

 



ZAŚPIEWAJMY RAZEM… 

 
 

KOLOROWE LATO 

 

Jak zwykle co roku o tej samej porze  

z walizkę zjawiło się lato nad morzem  

rzuciło promyków złocistych tysiące 

porwało do tańca motyle na łące. 

 

Ref (2x) 

 Kolorowe lato 

lato kolorowe 

włożyło słomkowy kapelusz na głowę. 

Gdy kapelusz zdejmie 

sypnie pomysłami 

nie będzie w wakacje nikt nudził się z nami. 

 

 



Co warto robić podczas wakacji: 
 

1. Kino na świeżym powietrzu z rodzicami i kolegami 

2. Zrobić pyszny deser lodowy 

3. Biwak w namiocie  

4. Spacerować 

5. Basen w ogrodzie 

6. Puszczać bańki mydlane  

7. Piknik w ogrodzie 

8. Zrobić mrożoną herbatę, kompot z pysznych 

owoców, lemoniadę 

9. Zasadzić kwiaty w ogródku 

10. Wycieczka rowerowa 

11. Odwiedzić babcię i dziadka 

12. Grać w gry planszowe, układać puzzle 

13. Ugotować coś pysznego 

14. … 

 

 



„Bezpieczne wakacje” Agata 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 policję, 

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. 

 



 
Źródło internetowe 

 

 

 

Hello!  
 

WAKACJE – HOLIDAY 

SŁOŃCE – SUN 

MORZE – SEA 

GÓRY – MOUNTAINS 

PLAŻA – BEACH  

LODY – ICE CAREM 

LEMONIADA – LEMONADE  



RACZKOWY PRZEPIŚNICZEK!  
 

Lemoniada  
 

Lista składników:  

 

• 6 cytryn 

• 200 g cukru białego lub trzcinowego 

• 1,5l wody 

 

Przygotowanie:  

 

1. Wycisnąć sok z cytryn. Pestki odcedzić, miąższ proponujemy 

zostawić. W celu ułatwienia wyciskania, cytryny przed 

przecięciem można najpierw mocno przycisnąć ręką do blatu 

kuchennego i  rolować jak wałek do ciasta  

2. Odlać 200 ml wody i zagotować w garnku  z 200g cukru. 

Gotować chwilę do uzyskania syropu. Syrop odstawić i 

schłodzić. 

3. Do dzbanka wlać pozostałą wodę, schłodzony sok z cytryny oraz 

schłodzony syrop. 

4. Dodać kostki lodu. 
 

 



 



POPRAW PO ŚLADZIE ODPOWIEDNIM KOLOREM



WAKACYJNA KOLOROWANKA 

 
 

 

 



Zrób to sam.. 

 

 



 

 
 

 

 

Wszystkim Przedszkolakom i 

Rodzicom życzymy bezpiecznych 

wakacji  

Wracajcie do nas wypoczęci i 

uśmiechnięci! 

☼  ☼  ☼  ☼  ☼ 


