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Dzień  Mamy

W  dniu  26.05.2017r  zespół 

nauczycieli przedszkola wraz 

ze  Stowarzyszeniem  J-elita 

(małopolska)  zorganizował 

w  naszym  szpitalu  święto 

wszystkich Mam.

 Uroczystość uświetnił swoim 

występem  znany  krakowski  artysta,  Grzegorz  Turnau.  Zaprezentował   piosenki 

przeznaczone  dla  dzieci  z  albumu „Księżyc  w misce”  oraz  specjalnie  dla  Mam,  swoje 

najbardziej  znane  utwory.  Brawom  nie  było  końca!  Występ  zakończył  się  wspólnym 

zdjęciem naszego gościa z pacjentami i ich mamami.

W dalszej  części  uroczystości  dzieci 

recytowały  dla  swoich  mam  wiersze  oraz 

brały  udział  w  różnych  konkursach. 

Wszystkim  uczestnikom  zostały  rozdane 

”słodkie nagrody”  za udział w konkursie na 

„Najpiękniejszy portret mamy”. 

Na  zakończenie  spotkania  dzieci 

zrobiły  bukieciki  z  bibułkowych  kwiatów i 

wręczały je swoim mamom. Mamy nie kryły wzruszenia, a sama uroczystość dostarczyła 

wiele radości małym pacjentom.

 



Dzień Dziecka

1 czerwca 2017 r.  dzieci  przebywające w szpitalu, uczestniczyły w Dniu Dziecka 

zorganizowanym  przez  nauczycieli  wychowawców  i  Koło  TPD  „Prokocimek”.  Dzieci 

przywitały dźwięki ulubionej muzyki oraz kolorowe opaski, które ozdobiły ich buzie.

Dzieci  doskonaliły  sprawność  artystyczną  malując 

postacie  z  różnych  stron  świata.  Brały  udział 

w licznych  konkursach  muzycznych  -  od  tańca 

z balonikami  przez  zgaduj  -  zgadulki  muzyczne, 

a nawet  wspólne  uczenie  się  piosenki.  Były  bardzo 

zaangażowane. Każdy otrzymywał nagrody i uśmiech 

organizatorów.

Było  też  słodko  i  radośnie.  Na  dzieci  i  rodziców  czekał 

poczęstunek:  pyszne  deserki,  ciasteczka,  owoce,  napoje 

i nawet  najprawdziwsza  wata  cukrowa  i  naleśniki,  które 

zapewniło Koło TPD „Prokocimek”.

Miło było potrzeć na uradowane twarze dzieci.To był 

dzień radości i niespodzianek dla naszych pacjentów.

                                                        



23 czerwca - Dzień Ojca

Od 102 lat ojcowie na całym świecie obchodzą swoje święto. Do Polski Dzień Ojca 

dotarł zaledwie 42 lata temu, jednak natychmiast wpisał się do kalendarza najważniejszych 

uroczystości w roku. Nie jest wprawdzie tak hucznie obchodzony jak święto mam i nie ma 

długiej  tradycji,  ale  jest  równie  ważnym  wydarzeniem  oraz  okazją  do  wyrażenia 

wdzięczności i szacunku dla swojego taty. Pamiętajmy o tym!

Święto ojców obchodzone jest na całym świecie w różnych terminach. W Polsce i 

Nikaragui jest to właśnie 23 czerwca. Najwcześniej, bo już 19 marca świętują ojcowie m.in. 

we Włoszech i  Hiszpanii.   Litwini obchodzą Dzień Ojca w pierwszą niedzielę czerwca, 

Austriacy - w drugą, a mieszkańcy m.in. Wielkiej Brytanii,  Holandii i  USA - w trzecią. 

Ojcowie w krajach skandynawskich muszą czekać na swoje święto aż do drugiej niedzieli  

listopada.

Dla Taty
Kochany Tato - zacznę zwyczajnie,

 że z Tobą w domu zawsze jest fajnie
 i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,

 wspierasz i uczysz życia w miłości.
 Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

 skromny bukiecik kwiatów darować.



Przepis na smaczne lody truskawkowe

Truskawkowe lody są idealną przekąską w letni dzień. Te domowe zawierają same 

bezpieczne dla organizmu składniki, dlatego mogą je jeść nawet maluchy, które ukończyły 1 

rok życia. 

Składniki:

2 szklanki truskawek

4 łyżki miodu lub 3 łyżki cukru

2 łyżki soku z cytryny 

Przygotowanie:

Truskawki  dokładnie  umyć,  obrać  z  szypułek  i  wrzucić  do  blendera.  Następnie 

zmiksować  na  gładkie  puree,  posłodzić  i  dodać  sok  z  cytryny,  który  podkreśli  smak 

truskawek i sprawi, że lody będą bardziej orzeźwiające.

Truskawkową  masę  wymieszać  i  przelać  do  foremek  do  lodów.

Włożyć do zamrażalnika na min 1 h. Aby lody łatwo wychodziły z foremek, można przez 

kilka sekund trzymać je pod strumieniem letniej wody.

http://dzieci.pl



Wakacyjne łamigłówki



Kolorowanka „Jedziemy na wakacje”



Nareszcie wakacje!

Drodzy uczniowie i nauczyciele, nadszedł najpiękniejszy czas. Wreszcie każdy z nas 

będzie mógł wyjechać, odpocząć, pozwiedzać, spotkać się z przyjaciółmi i rodziną. Czeka 

na nas wiele atrakcji. Nie marnujmy czasu na surfowanie po internecie, oglądanie telewizji 

lecz  stawmy czoła  przygodom!  Zaczerpnijmy świeżego  powietrza  i  poczujmy  wolność. 

Pamiętajmy jednak o zachowaniu ostrożności. W wakacje zdarza się najwięcej wypadków. 

Dziewięć  miesięcy  nauki  trzeba  wynagrodzić  sobie  leniuchowaniem  i  nie 

martwieniem  się  niczym.  Redakcja  Promyka  życzy  dużo  zdrowia  oraz  udanych, 

słonecznych i ciepłych dni. 


