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                   Bezpieczne wakacje w 8 punktach

1.  Podstawą bezpiecznej jazdy samochodem z
dzieckiem jest fotelik. Dzieci powinny w nich jeździć od
pierwszych dni życia aż do momentu osiągnięcia
wzrostu 150cm. Fotelik powinien być dostosowany do
budowy ciała i nie wolno zapominać o pasach. Znane
są przypadki kiedy to podczas wypadków
poszkodowanymi są tylko dorośli, ponieważ dzieci
siedziały w dobrze zapiętych fotelikach i nic się im nie
stało.

2.  Nieważne od środka lokomocji, podczas podróży
dzieci powinny być ubrane odpowiednio do pogody.
Zalecane są wygodne ubrania, najlepiej z naturalnych
materiałów. Dzięki temu dziecko się nie przegrzeje i
nie odparzy sobie skóry.

3.  Choroba lokomocyjna to problem wielu rodzin.
Warto namówić małego podróżnika na lekki posiłek
przed podróżą (zarówno pusty żołądek jak i
przepełniony może spowodować mdłości). W aptekach
są dostępne bez recepty najróżniejsze plastry, tabletki
na chorobę lokomocyjną, można więc pomyśleć o ich
kupieniu. Poniżej kilka przykładów: Plasterki
akupresurowe – stosowane u dzieci powyżej 2 roku
życia. Tabletki homeopatyczne Cocculine – pierwsza
podawana dzień przed podróżą i nadają się da dzieci,
które już umieją ssać pastylki. Tradycyjny Aviomarin –
dla starszych dzieci, powyżej 5 roku życia.

4.  Kolejnym punktem o którym trzeba wspomnieć to
okrycie głowy. Dziecko ZAWSZE musi mieć okrytą
głowę. Pamiętać należy także aby niemowlęta do 6
roku życia unikały słońca.

5.   Kremy, maści, spreje na słońce. Sierpień może
okazać się bardzo gorącym miesiącem, dlatego nie
można zapominać o smarowaniu dziecka kremem z
filtrem minimum 30 (dla dzieci o fototypie skóry jasnym
polecane są nawet 50), a w razie ewentualnych
poparzeń – użyć kremu przeciw oparzeniom. Można
też pomyśleć o środkach odstraszających komary i
kleszcze. Ponadto: woda, woda i jeszcze raz woda.
Przynajmniej 1,5 litra dziennie. Warto pamiętać że
najlepsza będzie niegazowana woda mineralna: dobrze
gasi pragnienie, nie brudzi gdy się wyleje i dziecko
sięga po nią gdy naprawdę jest spragnione.

Dzięki czemu podczas jady unika się dodatkowych
postojów na „siusiu”.

6.  Podczas wypoczynku nad wodą – nie wolno
spuszczać dziecka z oka. Pomocne są kółka, rękawki
do pływania.

7.  Mimo że wszyscy o tym wiedzą, należy to
dzieciom przypominać: „Nie wolno rozmawiać
samemu z obcymi, nie wolno od nich nic brać i się z
nimi oddalać”. Jeśli ktoś zaczepi dziecko powinno ono
wrócić do rodzica i o tym poinformować.
https://www.youtube.com/watch?v=u9_dmvl48Gc –
ciekawa akcja społeczna na ten temat.

8.  Oprócz tego warto aby dziecko miało wszyte w
ubranie lub gdzieś indziej umieszczoną informację
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy) w razie zgubienia
się. Wystarczy tak naprawdę kilka sekund nieuwagi, a
taki numer telefonu wszyty w ubranie pozwoli
skontaktować się z rodzicami.

. .

https://www.youtube.com/watch?v=u9_dmvl48Gc
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                CIEKAWE MIEJSCA DO ZOBACZENIA
                     DOCELOWO LUB PRZEJAZDEM

Lato dobrze spędzić nad wodą lub spacerując po
pięknych miastach, górach czy innych wspaniałych
miejscach. Ale jeśli nadejdzie ochota na coś innego
… oto kilka propozycji:

DLA MIŁOŚNIKÓW POCIĄGÓW

W wielu miejscach w Polsce można przejechać się
koleją wąskotorową. Oto kilka takich miejsc:
Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach,
Przeworska Kolejka Wąskotorowa (w Przeworsku),
Skansen Taboru Kolejowego W Chabówce, Parowóz
Maltanka w Poznaniu.

COŚ ZE ZWIERZĘTAMI

Z pewnością Zoo. W najbliższej okolicy można
skorzystać oczywiście z krakowskiego a także: Śląski
Ogród Zoologiczny, Wrocławskie Zoo (oraz
Afrykarium, Oceanarium) , Zoo Leśne Zacisze w
Morawicy, Zoo w Opolu. A dla bardziej ambitnych –
Zoo Safari w Czechach (lub w Polsce w miejscowości
Borysew). Natomiast coś bardziej zbliżonego do parku
lub mini zoo polecić na pewno można Leśny Park
Niespodzianek w Ustroniu, Zagroda Żubrów w
Pszczynie (a bliżej Krakowa, np. AgroKucyk w
Inwałdzie).

Z SZCZYPTĄ WYOBRAŹNI

Na początek: odwiedziny w Pacanowie, czyli baśniowy
świat z Koziołkiem Matołkiem.
Kolejna propozycja to: Magiczne Ogrody w Janowcu.
„Tutaj bajka, nauka, przyroda mieszają się ze sobą.
Zatem można spotkać i gąsienicę i krasnale i ogród z
pachnącymi różami”. magiczneogrody.com
Farma Iluzji w Trojanowie. „Latający domek na
balonikach, domek przewrócony, tunele, lustra, małe
wielkie krzesła, magiczne stoły itd.”
http://farmailuzji.pl/pol/atrakcje-letnie

.
.

http://magiczneogrody.com/
http://farmailuzji.pl/pol/atrakcje-letnie
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                           W KUCHNI Z DZIECKIEM

LEMONIADA

Składniki:
- 2 cytryny
- 3 łyżki cukru brązowego
- 1 garść liści mięty
- kilka plasterków cytryny

1. Cytryny przekrój na pół i wyciśnij sok. Wyłów
pestki. 
2. Dosyp cukier i dolej jedną szklankę wody. Mieszaj
aż cukier się rozpuści. 
3. Dolej 3 szklanki wody. 
4. Dorzuć liście mięty i wymieszaj.

Smacznego.

BOMBA WITAMINOWA

- owoce podstawowe (przykładowo): 1 banan, 1
słodkie jabłko, 2 dojrzałe kiwi, 1 pomarańcza, 10
fioletowych winogron
- sezonowe owoce (przykładowo): 10 truskawek, 1
brzoskwinia, 1 morela, plasterki arbuza.
- 1 cytryna
- 3 łyżki jogurtu naturalnego
- 1 garść orzechów włoskich
- 1 łyżka pestek słonecznika
- 1 łyżka rodzynek

1. Umyj i (jeśli jest potrzeba) obierz owoce. Pokrój
owoce i wrzuć do dużej miski.
2. Skrop owoce kilkoma kroplami soku z cytryny.
3. Dorzuć jogurt, bakalie i wymieszaj.
4. Odstaw na 10 minut. Nałóż do kubeczków, salaterek
lub na talerze.

Smacznego!

.

.

.
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Sudoku
Printoteka
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Narysuj wakacje
Printoteka
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           WAKACYJNA GALERIA KRASNOLUDKÓW

"W Afryce"

"Wesoły pirat"

.
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                   WAKACYJNA GALERIA SMOKÓW

"W indiańskiej wiosce"

"Hiszpańskie byki"
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               WAKACYJNA GALERIA PUCHATKÓW

"Masajowie" .
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numer wiosenno-letni

numer zimowo-wiosenny

numer jesienno-zimowy

                             POPRZEDNIE NUMERY

.

My już szykujemy się do kolejnych numerów w
nowym roku przedszkolnym.

A naszym czytelnikom życzymy wspaniałych
wakacji.Bezpiecznych, ale i pewnych wrażeń i
niezwykłych przygód, o których opowiedzą po
powrocie do przedszkola w sierpniu i wrześniu.

Redakcja gazetki Bajkowej.

.


