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CZERWIEC
MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI
Z

PRZEDSZKOLA NR 24
W CHORZOWIE

A kiedy będzie słońce i lato
pójdziemy sobie na spacer z tatą.
Pójdziemy wolno, prosto przed siebie,
Będziemy liczyć chmury na niebie,
Będziemy liczyć drzewa przy drodze,
Będziemy skakać na jednej nodze.
A kiedy będę już bardzo zmęczona,
Tato posadzi mnie na ramiona
tacy będziemy jak nikt, szczęśliwi.
A wokół ludzie będą się dziwić,
I wszyscy będą patrzyli na to,
Jak na barana niesie mnie tato.
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 1.06.2016 – Impreza w ogrodzie przedszkolnym dla wszystkich
dzieci z okazji Dnia Dziecka;
 1.06.2016 – Wyjście „Motyli” na Festiwal Baniek Mydlanych pod
Szybem Prezydenta w Chorzowie z okazji Dnia Dziecka;
 3.06.2016 – I Festyn Rodzinny Przedszkola Nr 24;
 6.06.2016 – Wyjście „Żabek”, „Biedronek” i „Motyli” na spektakl
pt. „Przygody Koziołka Matołka” do Teatru Rozrywki w
Chorzowie;
 6.06.2016 – Zebranie z rodzicami podsumowujące rok szkolny w
„Misiach”;
 7.06.2016- Zebranie z rodzicami w grupie „Żabek”;
 8.06.2016- Zebranie z rodzicami w grupach „Biedronek” i
„Motyli”;
 8.06.2016- Sportowej Spartakiada Przedszkolaków na hali
MORiS w której reprezentują nas „Motylki”;
 15.06.2016- Zakończenie Roku Szkolnego w „Biedronkach”;
 17.06.2016- Wycieczka plenerowa całego przedszkola do Ochab;
 22.06.2016- Zakończenie roku szkolnego w „Misiach”;
 24.06.2016- Uroczyste Pożegnanie Przedszkola przez dzieci,
które idą do szkoły;
 Zakończenie roku szkolnego w „Żabkach” termin do uzgodnienia;
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WAKACYJNE RADY

Wakacje to czas radosny i trochę rozbrykany. Co zrobić aby wakacyjna
podróż była przyjemna i bezpieczna? Jak zapewnić maluchowi bezpieczeństwo
nad wodą, w lesie czy na działce? Jak bezpiecznie korzystać ze słońca i wody,
co zrobić gdy dziecko ukąsi owad lub gdy dojdzie do zatrucia? Z niepokojem
myślisz, jak ustrzec malca przed niebezpieczeństwami, a jednocześnie dać mu
swobodę. Skorzystaj z naszych rad.
DAJ DZIECKU SZANSĘ CIESZYĆ SIĘ LATEM
NIE ZAPOMINAJ JEDNAK O BEZPIECZEŃSTWIE
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BEZPIECZNA PODRÓŻ

Auto to najlepszy środek lokomocji, jeśli wybieramy się w podróż z małym
dzieckiem. Zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem drogowym dzieci do
lat 12 ( lub osiągnięcia 150 cm wzrostu) musza być przewożone w fotelikach
samochodowych. Foteliki są zróżnicowane, dostosowane do wieku dziecka, jego
wagi i wzrostu. Należy tego przepisu przestrzegać nie tylko ze względów
prawnych, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa – badania
wykazały, że dziecko stojące między siedzeniami lub siedzące na kolanach, w
czasie zderzenia czołowego wypada przez przednią szybę z siłą jednej tony.
Kupując fotelik, należy sprawdzić czy ma on świadectwo homologacji i
certyfikat bezpieczeństwa czy jest wygodny. Obok malca powinna siedzieć
osoba dorosła, która w razie potrzeby poda zabawki, napój, nakarmi. Pamiętaj
by podczas postojów nigdy nie zostawiać dziecka samego w samochodzie,
nawet kiedy śpi.

4

OSTROŻNIE NA SŁOŃCU

Promienie słoneczne są niezbędne do życia. Działają antydepresyjnie i
wzmacniają odporność. Pozwalają na wytwarzanie w organizmie witaminy D
niezbędnej do prawidłowego rozwoju dziecka. W nadmiarze mogą być jednak
bardzo groźne. Dlatego dzieci nie powinny przebywać na słońcu między
godziną 11 a 14. Przed wyjściem na dwór należy im założyć przewiewne
ubranka z bawełny lub lnu, kapelusik, a odsłonięte części skóry posmarować
kremem z filtrem UV. Podawaj dziecku często do picia tylko niegazowaną
wodę.
I. Objawy porażenia słonecznego:
 Gorączka;
 Nudności i wymioty;
 Zawroty głowy;
 Mocno zaczerwieniona skóra, opuchnięta lub pokryta pęcherzami;
 Utrudnione oddychanie;
Jak pomóc dziecku:
 Przenieś dziecko w chłodne zacienione miejsce;
 Zrób okład z lodu lub chłodnej wody na czoło i kark;
 Schładzaj ciało zimną wodą, skrapiając nią malca;
 Podaj kilka łyków wody;
 Rozmawiaj z dzieckiem, pocieszaj, nie panikuj;
 Natychmiast wezwij pogotowie;
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II. Objawy odwodnienia :
 Maluch rzadko oddaje mocz;
 Jest apatyczny;
 Ma suche spierzchnięte usta;
 Jest senny;
 Ma zmniejszone elastyczność skóry;
 Ma zimne dłonie i stopy, zapadnięte oczy;
Jak pomóc dziecku:
 Przenieś dziecko w chłodne miejsce;
 Koniecznie podawaj płyny;
 Wezwij lekarza;

KĄPIELE SĄ WSPANIAŁE
Morskie fale, przez które można skakać , ciepłe czyste jezioro, gdzie
można się pluskać do woli i kąpiel w baseniku na działce, to raj dla maluchów i
starszych dzieci. Aby mogły się nimi naprawdę cieszyć, musimy wyjątkowo
dbać o ich bezpieczeństwo.

I. Odpowiednie wyposażenie:
 Motylki do pływania;
 Dmuchane koło;
 Kapok;
 Okrycie głowy;
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Pamiętaj, że nigdy nie można zostawić samego dziecka w pobliżu wody.
Co zrobić, gdy dziecko tonie:
 Jak najszybciej wyciągnij dziecko z wody;
 Sprawdź czy dziecko oddycha;
 Zobacz, czy nic nie blokuje dróg oddechowych. Jeżeli tak,
udrożni je.
 Jeśli nie oddycha zastosuj sztuczne oddychanie metodą ustausta (pięć oddechów, przerwa, pięć oddechów – w sumie
dwadzieścia oddechów na minutę);
 Kontroluj tętno dziecka – jeśli ustaje rozpocznij masaż serca;
 Jak najszybciej wezwij lekarza;

UWAGA NA OWADY
Na wsi, na łące, w lesie, nad jeziorami, można spotkać wiele owadów.
Dzieci są żądlone przez owady dużo częściej niż dorośli. Zdarza się, że
ukąszeniu towarzyszy nie tylko obrzęk i ból – aż kilkanaście procent ludzi na
świecie jest uczulonych na jad pszczół i os. Niebezpieczne są również kleszcze,
które mogą przenosić choroby.
Jak zapobiegać:
 Nie jeść na dworze;
 Nie ubierać dziecka w kolorowe jaskrawe ubranka;
 Nie płukać ubrań w płynach o kwiatowym zapachu;
 Smarować skórę preparatami przeciw owadom (przeznaczonymi dla
dzieci);
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Jak pomóc dziecku:
 Podaj preparat wapnia;
 Wyjmij żądło;
 Zmienione miejsce przemyj zimną wodą;
 Posmaruj bolące miejsce łagodzącym żelem;
 Jeżeli pojawia się silny obrzęk i reakcja uczuleniowa narasta,
jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem;
 Kleszcza usuń w całości. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, udaj
się do lekarza;

ZATRUCIA
Podczas letnich wypraw do lasu, malec zrywa chętnie jagódki, jeżyny ,
borówki, kuszą go grzyby. Niestety nie wszystko co rośnie w lesie, jest
bezpieczne. Nie pozwalaj maluchowi samodzielnie zrywać owoców lasu oraz
brać do buzi wszystkiego co znajdzie.

Objawy:
 Ból brzuszka;
 Nudności;
 Biegunka;
 Wymioty;
Jak postępować:
 Sprowokować wymioty;
 Jak najszybciej zawieźć dziecko do szpitala;
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DROBNE WYPADKI

Na wakacjach, nie obędzie się bez skaleczeń, oparzenia, czy stłuczonego kolana.
Warto mieć pod ręka apteczkę, w której znajdzie się: woda utleniona, plaster,
bandaż, środki przeciw bólowe, termometr, środki przeciw gorączkowe, leki na
dolegliwości żołądkowe, preparat łagodzący oparzenia. Wybierając leki,
sprawdź ich datę ważności. Nie zapomnij też o zabraniu ze sobą książeczki
zdrowia dziecka i dokumentu uprawniającego do korzystania z leczenia. Dobrze
wyposażona apteczka, to niezbędny element wakacyjnego bagażu.
Opracowała:
mgr Ewa Ryszczyk
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