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Drodzy rodzice  i drogie dzieci– cieszymy się, że możemy powitać Was w nowym 

roku szkolnym i zaprosić do czytania nowego numeru naszej przedszkolnej gazetki. 

Rozpoczął się kolejny rok edukacji poprzez zabawę. Będzie on pełen ciekawych 

doświadczeń – nowych umiejętności, przyjaźni, radości ze wspólnej zabawy, a także 

sukcesów. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

„JESIENNY  POCIĄG” 

 

                  Stoi pociąg na peronie - 

               żółte liście ma w wagonie 

                i kasztany, i żołędzie- 

               dokąd z nimi jechać będzie? 

                           Rusza pociąg sapiąc głośno. 

                           Już w przedziałach grzyby rosną, 

                           a na półce, wśród bagaży, 

                           leży sobie bukiet z jarzyn. 

         Pędzi pociąg lasem, polem 

         pod ogromnym parasolem. 

       Zamiast kół kalosze ma, 

          za oknami deszcz mu gra. 

                                   O, zatrzymał się na chwilę! 

                                      Ktoś w wagonie drzwi uchylił 

                                  i potoczył w naszą stronę 

                               jabłko duże i czerwone. 
 

Dorota Gellner 

 



CZYTAMY RAZEM 

KUBUŚ CZARODZIEJ 

 znalazł  prosty i spory. Na obu 

końcach brak było kory.- To czarodziejska 

wspaniała . Pewnie zgubiła ją jakaś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wnet wziął się  za czarowanie: 

CHATKUS – PUCHATKUS! Niech coś się stanie! 

ABRAKADABRA! I w jednej chwili z  

sfrunęła chmara . – Lipa! – rzekł .- Aż 

wieje. Nie możesz  być . – 

Właśnie, że mogę! Na zawołanie, co tylko 

zechcę, zaraz się stanie. Popatrz, , 

czarowna zrobi coś teraz dla mego brzuszka. 



HOKUS – BAROKUS! Nim skończę zdanie, 

proszę mi podać słodkie śniadanie! I w tym 

momencie, całkiem przypadkiem,  rozstaje 

się MYK! z . Przebiła , ach nie do 

wiary! Więc  mruczy: - Zaiste czary! Jeśli 

to , a nie , mam też życzenie – 

krzyknął . Bądź tak dobry i zrób, co 

trzeba, by dla mnie zmienić 

koloryt . machnął , spojrzał do 

góry... – Ukradli niebo- rzekł widząc . 

CHATKOS – PUCHATKOS! KLOPSOS KOLOROS! 

Idź spać  do SWOJOS NOROS. Wtem  

zdębiał lub – jak kto woli – tkwił nieruchomo 

niczym słup soli. Bardzo wysoko zadzierał głowę 



i patrzył w niebo - całkiem ! – Nie wiem – 

rzekł  - jak to się dzieje, lecz  

naprawdę jest . 

 

 Codzienne problemy z życia przedszkolaka 
 

Wieloletnie doświadczenia nauczycielek związane z pobytem dziecka w przedszkolu 

w zakresie codziennych zwykłych „problemów” można przedstawić w postaci 

krótkich porad i propozycji. 

 

Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny. Spodnie z trudnymi do zapięcia guzikami zastępujmy gumką. 

Buty i kapcie najlepsze są bez wiązania lub zapinane na rzepy. Jest to ważne dla maluszków, gdyż ich 

umiejętności są jeszcze niewykształcone. Starsze dzieci mogą mieć obuwie wiązane. Zwracamy się z prośbą o 

dostosowanie ubioru do pogody, byśmy mogły jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Jest możliwe 

pozostawienie odzieży zastępczej w szatni. Nasi przedszkolacy uczą się samodzielnego ubierania się i oczywiście 

otrzymują każdą pomoc. Wzmacnia to ich samodzielność i poczucie własnej wartości. 

 

Jedzenie posiłków bywa czasami problemem, który jednak najczęściej wywołują sami rodzice. Dzieci w 

towarzystwie koleżanek i kolegów najczęściej zjadają wszystko, a jeśli dotychczas nie lubiły jakiś potraw 

poznają je i po czasie akceptują. Dobór składników pokarmowych w przedszkolu odpowiada wymogom zdrowego 

żywienia i jest on stale kontrolowany przez SANEPID. Jeżeli lekarz nie stwierdził alergii na daną potrawę lub 

nie ma innych przeciwwskazań lekarskich, warto zachęcać dziecko do zjadania wszystkich potraw.  

 

Istotnym problemem jest dla wielu dzieci leżakowanie. Poobiedni odpoczynek jest zalecany szczególnie dla     

3 latków. Pozwala na wyciszenie, relaks, odpoczynek po kilku godzinach hałasu, zajęć i zabawy. Jeśli dziecko 

zgodzi się położyć prawie zawsze zasypia. Zdecydowana postawa rodziców bardzo ułatwia usunięcie problemu. 

 

Rozmowy z dzieckiem o przedszkolu są istotnym elementem edukacji i wyrazem zainteresowania problemami 

dziecka. Mimo najczęstszego pośpiechu trzeba znaleźć czas, aby dziecko mogło opowiedzieć o spędzonym dniu, o 

swoich problemach i radościach. Należy pozwolić, aby wyraziło własną opinię na temat przedszkola i innych 

dzieci. Istotne jest, aby zauważać pozytywne efekty edukacji i rozwoju dziecka i chwalić je za to. W żadnej 

społeczności, a więc i w przedszkolu nie uda się uniknąć konfliktów. Należy pozwolić dziecku się wyżalić 

i podtrzymać je na duchu, a jeszcze lepiej przedyskutować problem i wesprzeć je, albo podpowiedzieć 

rozwiązanie. Dziecko powinno też wiedzieć, że może w takich chwilach zaufać  swojej Pani tak samo jak 

rodzicom.  

 
Stały kontakt i współpraca z nauczycielkami  to podstawa wiedzy o rozwoju i problemach dziecka. Podstawowe 

informacje to: czy zjadło posiłki, czy dobrze się bawiło, jak wyglądają jego kontakty z rówieśnikami, czy umie 

współpracować w grupie, czy wykonuje polecenia, czy zdarzają się problemy wychowawcze. Należy też rozmawiać 

o rozwoju dziecka. Uwagi i opinie nauczycielek mogą czasami niemile zaskoczyć, ponieważ przyzwyczailiśmy się 

lub nie widzieliśmy problemu. Przedszkole jest partnerem we właściwym kształtowaniu osobowości dziecka. Nie 



oczekujmy i nie wymuszajmy u nauczycielki oceny i porównywania z innymi dziećmi. Nie porównujmy 

prezentowanych prac i rysunków dziecka do innych. Pamiętajmy też, że etap edukacyjny dzieci w wieku 3 do 6 

lat charakteryzuje się indywidualnym, a więc nierównym rytmem rozwojowym. W okresie przedszkolnym dziecka 

bywają okresy dużych zmian i takie, w których następują one bardzo wolno. Zatem ocenianie i przykładanie 

wzorców jest niedopuszczalne, a egzekwowanie jednolitych standardów jest nieuzasadnione. Postępy i rozwój 

dziecka należy widzieć w aktualnych jego możliwościach. 

 
 

 
 

 

Poczytaj swojemu dziecku… 

WKŁADKA DLA MAMY, TATY, BABCI I DZIADKA 

„Bajka o pajączku” 
 Mały pajączek zachorował. Wiele dni przeleżał w szpitalu. Często myślał o swoich kolegach, tęsknił 

za nimi. Marzył o wspólnych zabawach, rozmowach, nie mógł się doczekać, kiedy wróci do domu i wreszcie pójdzie 

do przedszkola.  Jesteś prawie wyleczony - powiedział pewnego dnia lekarz. - Musisz tylko jak najszybciej 

nauczyć się chodzić o kulach, bo twoje nóżki są jeszcze bardzo słabe. - To nic wielkiego, nauczę się tego, a 

potem wrócę do domu, do przedszkola i będę już zawsze z moimi kolegami - pomyślał sobie pajączek. Wszystkie 

ćwiczenia wykonywał z wielką chęcią i energią, nieraz ścierał pot z czoła, przezwyciężał ból, ale się nie poddawał. 

Marzył o dniu, kiedy koledzy przyjmą go z powrotem do grupy. Opanował doskonale sztukę chodzenia o kulach, 

potrafił nawet chodzić sam, podpierając się jedną kulą. To był wielki sukces. 

  Nareszcie nastąpił ten długo oczekiwany dzień. Serce rozpierała mu radość, że już za chwilę 

będzie razem z kolegami. Wszedł do sali i... Najpierw zaległa cisza, a potem posypały się wyzwiska: kuternoga, 

niezgrabek - i śmiech, wytykanie palcami. Pajączek zagryzł zęby z bólu, płakał w środku, ale na twarzy nie 

pojawiła się żadna łza. Doszedł do krzesełka i usiadł. Jeszcze nigdy nie czul się taki smutny. Od tej pory w 

przedszkolu stał zawsze na uboczu, nie bawił się z innymi. Nie wychodził na podwórko. Mijały tygodnie.  

 Nauczycielka - pani Pajęczyca – powiedziała dzieciom, że w przedszkolu odbędzie się wielki 

konkurs. Co to za konkurs, co to za zadanie? - pytały pajączki bardzo zaciekawione. A co pajączki potrafią robić 

najlepiej? - spytała pani. Oczywiście pajęczynę! – chórem odkrzyknęła grupa. Tak, zgadłyście - potwierdziła 

nauczycielka. - Jest to bardzo ważny konkurs dla pajączków - powtórzyła. – Bierzcie się do pracy, bo za tydzień 

rozstrzygnięcie - dodała. Przez cały tydzień pajączki ciężko pracowały, tkały piękne pajęczyny. Pracował też mały 

pajączek. Tworzył swoją pracę w domu w samotności.  Ostatniego dnia pajączki przyniosły swe prace i trwało 

niekończące się porównywanie. Tylko pracy małego pajączka nikt nie oglądał. Oddał pani na końcu i prosił, żeby jej 

nie pokazywała. Następnego dnia pani Pajęczyca oceniła prace i z radością oznajmiła, że zwyciężyła praca małego 

pajączka. Dzieci były bardzo zdziwione. Pani rozwinęła rulon i przed oczami pajączków ukazała się sieć cała 

utkana z promieni słońca, mieniąca się wszystkimi kolorami tęczy.  

 Dzięki małemu pajączkowi  grupa  wygrała konkurs. W nagrodę pojedziemy na wycieczkę – 

powiedziała pani. Hurra, hurra! - rozległy się gromkie krzyki. Wszyscy byli dumni z kolegi. Gratulowali mu 

i przepraszali za swoje zachowanie. Od tej pory już nikt go nie przezywał, przeciwnie - wszyscy chcieli się z nim 

bawić i uczyć, byli dumni z jego umiejętności. 

 

A czy Ty wiesz jak wyglądają pajęcze sieci? Wybierz się z rodzicami na jesienny spacer 

do lasu tam pracowite pajączki przędą najpiękniejsze pajęczyny. 



O DOBRO NASZYCH DZIECI 

 
Pobyt dziecka w przedszkolu ma niewątpliwie bardzo korzystny 

wpływ na jego rozwój. Dziecko przebywa w naturalnym i 

profesjonalnie przygotowanym środowisku, co sprzyja jego 

rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu, poznawaniu i rozumieniu 

siebie, kolegów, otoczenia i świata, nabywaniu umiejętności przez 

działanie, budowania systemu wartości. Realizowane programy 

edukacyjne stwarzają możliwości zdobywania różnorodnych 

doświadczeń, uczestniczenia w zróżnicowanych i ciekawych 

zajęciach.  

Zabawy i zajęcia w przedszkolu rozwijają umiejętności dziecka, poszerzają jego wiedzę, rozwijają 
zainteresowania i zdolności. Dzięki doświadczeniom zdobywanym w grupie, szybsza i skuteczniejsza jest 
edukacja społeczna. Następuje naturalna i samoistna nauka podstaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w 
środowisku rówieśników. Badania i naukowcy dowodzą, że siedmiolatek, który idzie do szkoły, a przedtem 
od 3 – 4 lat chodził do przedszkola w istotny sposób przewyższa rówieśnika, który do przedszkola nie 
chodził nawet o dwa lat pod względem wielu umiejętności. 

 
 
 
 

 

 

 

Nasze Przedszkole od kilku lat bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
 

Codzienne, głośne czytanie to trwały element w naszej pracy dydaktycznej. Dzieci lubią książki, a jeszcze 

bardziej, gdy im się czyta. Codziennie czytamy wybrane przez nich wiersze, bajki, baśnie, opowiadania. 

Dzieci mają swoje ulubione utwory i bohaterów. Czekają na porę, gdy nauczycielka weźmie do ręki książkę, 

siądzie na stałym miejscu i rozpocznie lekturę. 

 

KOCHANI RODZICE 

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ,  

DLATEGO - CZYTAJCIE SWOIM DZIECIOM 

 



PRZEDSZKOLNY HUMOREK 
Pani Ania wychodzi z dziećmi na boisko. Podchodzi 

do niej Weronika i prosi o zapięcie bucików. Pani 

Ania nie może trafić do dziurki i mówi: 

-Ale ciężko zapinają się te buty. 

Drugiego dnia rano Weronika wchodzi do klasy i już 

przy drzwiach woła: 

Pani Aniu ja znów mam te g... buty. 

/////////////////////////////////////////////// 

Malwina z grupy 5-6 latków opowiada, że będzie się 

przeprowadzać. Pani Ania pyta: 

- Dokąd Malwinko wyprowadzasz się ? 

- Do Polski - odpowiada Malwina. 

Po pewnej chwili Malwina pyta: 

- Pani Aniu, a gdzie jest ta Polska? 

/////////////////////////////////////////////// 

Dzieci biegają na boisku.  Amelia P. przebiega obok 

pani Gosi, która mówi: 

- Amelka, ty dałaś sobie obciąć włosy?! 

- Ja nie chciałam, schowałam się pod łóżkiem, ale i 

tak mnie znaleźli i mama mi obcięła. – odpowiada 

Amelka. 

/////////////////////////////////////////////// 

Ta sama Amelka podchodzi na boisku do pani Doroty 

z maluszków, wita się ze swoją siostrą Gabrysią i 

mówi do pani Doroty: 

- Ty ją dobrze pilnuj, żeby ci tam nie uciekła. 

/////////////////////////////////////////////// 

Dzieci z grupy czterolatków bawią się w swojej sali. 

Natalka ma problem z ułożeniem układanki więc 

Gabrysia podpowiada jak ma ją ułożyć. Niechciana 

pomoc nie spodobała się Natalce i zdenerwowana 

woła: 

- Gabrysiu, nie pouczaj mnie! 

////////////////////////////////////////////// 

Czterolatki ustawiają się parami w szatni. Do pani 

Wiesi podchodzi Jaś Z. i pyta: 

- Pani Wiesiu będziesz moją parą? 

- Tak, Jasiu – zgadza się pani Wiesia. 

Za chwile podchodzi do Jasia kolega, który chce się 

z nim ustawić. Jaś protestuje i mówi:  

- Ja już mam swoją parę, ja stoję z panią Wiesią. 

////////////////////////////////////////////// 

Pani Dorota rozmawia z maluszkami o owocach i 

drzewach, na których rosną. 

-Dzieci jak nazywa się drzewo, na którym rosną 

gruszki?  

Dzieci wołają: - Jabłonka.  

- Nie dzieci zastanówcie się - prosi pani Dorota. 

- Gruszkowiec – odpowiada Oliwia. 

/////////////////////////////////////////////// 

5-6 latki oglądały bajkę, w której Myszka zaprosiła 

Krecika na bal. Krecik podjeżdża pod dom Myszki i 

otwiera przed nią drzwi auta. Pani Ania mówi :  

- Jaki z Krecika dżentelmen?.  

- No chyba kalafer (kawaler)- prostuje Amelia P. 

/////////////////////////////////////////////// 

Bartek w trakcie śniadania dużo rozmawia. W końcu 

zdenerwowana pani przesadziła go na inne miejsce, 

aby miał mniej możliwości na rozmowę. W południe 

przychodzi pani Wiesia  patrzy i mówi: 

-No ładnie, Bartek.  

Zasmucony Bartek patrzy na panią Wiesię i kiwając 

głowa odpowiada: - Wcale nieładnie pani Wiesiu. 

/////////////////////////////////////////////// 

Amelka U. Opowiada, że była na szczepieniu i dostała 

prezent – rybkę. Pani zapytała jak się nazywała ta 

rybka. Amelka po zastanowieniu odpowiada – ślubna. 

////////////////////////////////////////////// 

Pani Gosia odchodząc w południe do domu żegna się z 

dziećmi i prosi: 

- Tylko bądźcie grzeczni! 

- No dooobra - odpowiada Miłosz. 

 

 

NOWINKI PRZEDSZKOLNE 
W roku szkolnym 2012/13 w 

przedszkolu będą realizowane 
następujące programy: 
 „Razem w przedszkolu – program wychowania 

przedszkolnego” – wszystkie grupy 

 „Będę przedszkolakiem”  program adaptacyjny       

D. Jastrzębskiej i M. Kiryluk- realizowany w grupie 

3, 4 latków 

 Elementy programu „Klucz do uczenia” 

Wygotskiego  – moduł matematyka sensoryczna –  

3 latki 

 Elementy programu „Klucz do uczenia” 

Wygotskiego – moduł konstrukcje – 4 latki 

 

Opiekują się Państwa dziećmi: 
 Grupa 3 latków – wychowawcy: Dorota 

Jastrzębska, Mariola Kiryluk, Katarzyna Kahl, 

pomoc nauczyciela Dorota Wiśniewska 

 Grupa 4 latków – wychowawcy: Małgorzata 

Federowicz, Elżbieta Wiesława Krezymon, pomoc 

nauczyciela Ewa Kiczińska 

 5-6 latkow – wychowawcy: Anna Domżalska, 

Katarzyna Kahl, pomoc nauczyciela Anita Frygier 

 



Zajęcia dodatkowe: 
 Rytmika – wszystkie grupy, udział opłacany przez 

rodziców 

 Język angielski – grupa 5-6 i 4 latków, udział 

opłacany przez rodziców 

 

 

KĄCIK MAŁEGO EKOLOGA                                      

Cała społeczność naszego przedszkola zaangażowana 

jest w promowanie ekologicznego stylu życia 

w środowisku lokalnym. Od kilku lat realizujemy 

edukację ekologiczną poprzez:  

 udział w programach ekologicznych; 

 prowadzenie zajęć badawczych w ramach 

realizacji zagadnień programowych;  

 zakładanie kącików przyrody w salach; 

  sadzenie kwiatów ; 

 Sprzątanie Świata; 

 segregacja odpadów - od kilku lat dzieci z 

całego przedszkola wraz z rodzicami 

zbierają plastikowe nakrętki i aluminiowe 

puszki po napojach. 

 

Ogłoszenie 

Zachęcamy wszystkie dzieci do przynoszenia 

nakrętek i puszek w ramach  

akcji „Segreguj z szósteczką” 

Ogłoszenie 

W grudniu zapraszamy do udziału w konkursie 

„Mali artyści”,  

który jest adresowany do całych rodzin. 

W konkursie mogą być zaprezentowane: wiersze, 

piosenki, inscenizacje i teatrzyki o tematyce 

świąteczno – zimowej. 

Celem konkursu jest integracja środowiska,  

rozwijanie inwencji twórczej, a przede wszystkim 

budzenie wiary we własne zdolności i możliwości. 

 

Serdecznie zapraszamy.  

 

 
 
 

KALENDARZ 
IMPREZ 

PRZEDSZKOLNYCH 
W ROKU 2012/2013 

 

WRZESIEŃ 

 „Sprzątanie Świata" - udział w ogólnopolskiej 

akcji. 

 „Dzień chłopca” 
 

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 

 „Pasowanie na przedszkolaka" - uroczystość 

z udziałem zaproszonych gości. 

 Zajęcia otwarte dla rodziców 
 

GRUDZIEŃ 

 „Spotkanie z Mikołajem"  

 Konkurs „Mali artyści” 
 

STYCZEŃ 

 Dzień Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy 

 Konkurs „Laurka dla Babci i Dziadka” 
 

 

MARZEC 

 „Powitanie wiosny - pożegnanie zimy". 

 Zając w przedszkolu 
 

KWIECIEŃ 

 „Święto Ziemi" 

 Zajęcia otwarte dla rodziców 

 Udział w akcji „Sprzątanie Świata”  

 Udział w konkursie tanecznym „Pląsy 

Przedszkolaków” 
 

MAJ 

 Dzień Mamy i taty - uroczystość z udziałem 

gości. 

 Udział w biegach czerwonokrzyskich 

 Wycieczka autokarowa. 

 Udział w igrzyskach sportowych  
 

CZERWIEC 

 Dzień Dziecka 

 Festyn rodzinny 

 Uroczyste 

zakończenie roku 

szkolnego. 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 
Dzieci i rybki głos jednak mają,  

      czyli wierszyki łamiące języki! 
 

Gimnastyka buzi i języka 
 

W naszym przedszkolu w ramach pracy 

terapeutycznej prowadzone są grupowe 

i indywidualne zajęcia logopedyczne. Ich zadaniem 

jest usprawnienie aparatu artykulacyjnego, 

fonacyjnego i oddechowego oraz korygowanie wad 

wymowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw 

aktywizujących wszystkie sfery rozwoju.  

W ramach gimnastyki proponujemy wspólne 

przeczytanie wierszy. 

 

Chodzą jeże koło wieży,  
spotkał je tam pewien Jerzyk. 
Jeże kolce najeżyły,  
Jerzyk zmyka z całej siły. 

 
A na wieży jerzyk ptak  
siedzi i powiada tak: 
Własnym oczom bym nie wierzył,  
że się boi Jerzyk jeży. 
 
 
 
 

MIŚ I MIODEK 
Mały misio, bury misio, bardzo lubi miodek. 

                                        Gdy na spodku jest smakołyk, 
 wylizuje spodek: mmmmm. 

    Gdy miś widzi ule z miodem, nie straszne 
mu pszczoły. 

Miś wyjada miodek z ula 
 jest przy tym wesoły: mmmmm. 

Pszczółki znają już niedźwiedzia i żalu nie 
mają. 

Bo miś bardzo lubi miodek, 
więc mu miodek dają. 

 

 

 

 
 
 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Wicedyrektor Mariola Kiryluk 

dziękuje członkom Rady Rodziców 

za owocną współpracę  

w roku szkolnym 2011/12. 
 

 Czterolatki dziękują pani Biernackiej za 

przeczytanie bajeczki. 

 5-6 latki dziękują pani Zanieckiej za 

umożliwienie obserwacji prac w sadzie. 

 Pani Dorota dziękuje państwu Ziółkowskim za 

podarowanie do kącika poduszki w kształcie 

biedronki. 

 

Z MAMĄ W KUCHNI 
   
Kruche ciasteczka z cukrem    

  

Przygotuj:     

- 60 dag mąki 

- 2 kostki margaryny 

- 4 żółtka 

- 6 łyżek śmietany 

 

Sposób wykonania       

 

- Zagnieść ciasto rękami, rozwałkować na ok. 1 cm, 

wykrawać ciasteczka foremkami. Wierzch umoczyć 

w rozsypanym na talerzu cukrze. Piec na złoty kolor.    

SMACZNEGO!!! 
 

ŻYCZENIA 
Najserdeczniejsze życzenia składamy 
dzieciom, które w miesiącu WRZEŚNIU i 
PAŹDZIERNIKU obchodzą urodziny.  
Są to: 
Daria Kornacka, Natalia Rudzińska, Hanna 

Stachowska, Michał Drożdż, Miłosz 

Muzalewski, Igor Malak, Maciej Mazur, 

Amelia Uździńska. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAWMY SIĘ RAZEM 
 

  

 Znajdź różnice i pokoloruj obrazki 

 
 

 
 



 

Pokoloruj obrazek. 

 

 

  Jesienne zagadki 

Odgadnij zagadki i narysuj rozwiązania 

 

 

  

 

 

 

 
 

Powiedz mu – dzień dobry – 

a on się nie rusza, 

nie uchyli nawet 

Swego kapelusza… 

Stoi przy leśnej drodze na jednej nodze! 

 

Kiedy rośnie – to się zieleni. 

kiedy leci – złotem się mieni! 

 



 
Pokoloruj jesienne zabawy przyjaciół. 

 

Połącz kropki i pokoloruj liść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA 

 

 

W sierpniu odbyły się spotkania 

adaptacyjne z najmłodszymi 

przyszłymi przedszkolakami. 

Była to okazja to poznania swoich 

pań oraz do uczestnictwa we 

wspólnej zabawie. 

Wszystkie dzieci wraz z 

rodzicami chętnie uczestniczyły  

w zabawie. 



 

 

 

Maluszki od pierwszego dnia 

starały się być samodzielne. 

 

Mniam, mniam mniam ... pyszna ta 

zupka. 

Gdyby pani Dorota miała tylu 

pomocników na co dzień, nie 

musiałaby się martwić, że nie zdąży 

utulić „tęskniących” 



 

 

 

Nasza pani kuchareczka 

smacznie posiłki gotuje, 

wszystko nam bardzo smakuje 

Mamusiu, tatusiu bardzo baliśmy się 

leżakowania, ale ten wypoczynek 

jest nam bardzo potrzebny. 

A ja nie będę właśnie spał. Niech mi 

pani Dorota da spokój z tym 

odpoczynkiem - myśli Kacper 



 

 

No może jednak zamknę choć na 

chwilę oczka...chrrrr. Jednak na 

zmęczenie nie mam mocnych. 

Do grupy czterolatków dołączyło 

kilku nowych kolegów. Różnie 

bywało w pierwszych dniach, ale 

już teraz humory nam dopisują 



 

 

 

Franek i Jaś 

zawsze przebywają blisko siebie. 

Łatwiej im razem znieść rozłąkę z 

mamusią i tatusiem. 

Konrad na razie preferuję układanki. 

Nie szuka towarzystwa kolegów. 

Kiedy będzie ten obiad. Pani robi nam 

zdjęcia a my jesteśmy głodni. 



 

 

 

Mamo tutaj nie jest tak źle, jak 

mogłoby się wydawać. Mamy nowych 

fajnych, kolegów, z którymi można 

się pobawić. 

Proszę jakie mam piękne ząbki 

– chwali się Jacek. 

Fajny ten nowy kolega - myśli 

Miłosz. 

A to już nasze najstarsze 

przedszkolaki, a z nimi pani Kasia, 

która w tym roku rozpoczęła pracę 

w przedszkolu. 



 

 

 

Pani Kasia stara się aby dzieci 

stanowiły jeden zgrany zespół. 

Jak to rysowanie mnie męczy - 

myśli Igor - od razu jestem 

śpiący.  

– A ta Amelka jeszcze marudzi 

mi do ucha. 

Zgodnie z wymogami podstawy 

programowej nasze 

przedszkolaki minimum godzinę  

dziennie przebywają na 

świeżym powietrzu. 



 

 

 

Dziewczynki bardzo lubią pozować 

do zdjęć. Chłopcy też chętnie 

spoglądają w obiektyw aparatu 

fotograficznego. 

Fajnie, że jesteśmy w 

przedszkolu. Mamy tu dużo 

wspaniałych koleżanek i kolegów. 

Hop do góry i na dół, tylko się mocno 

trzymajcie – woła Polcia. 



 

 

Chłopcy, jak to mężczyźni lubią 

konkretne zajęcia.  

Może dokopiemy się tym razem do 

skarbu? – myśli Michał 

Franek porzucił brata i postanowił 

pobawić się z Gabrysią.  

- Ona jest taka ładna – myśli 

Franio. 



 

 

 

Maluszki też lubią zabawy w 

piaskownicy.  

Pani Dorota bardzo dba o 

bezpieczeństwo swoich małych 

podopiecznych.  

To na razie jest najważniejsze. 

Wszyscy pracownicy dokładają 

starań aby maluszki poczuły się 

dobrze w przedszkolu.  

Kochani rodzice musicie nam w tym 

pomóc. Dziękujemy. 



 

 

 

Nasze przedszkolaki co roku biorą 

udział w ogólnopolskiej akcji 

Sprzątanie świata. 

W ten sposób dzieci uczą się dbać   

o swoją Małą Ojczyznę. 

 

Nawet maluszki grabiły liście na 

boisku. 

Od kilku lat w ramach akcji  

Cała Polska czyta dzieciom 

zapraszamy rodziców na czytanie 

bajeczek. 

 W tym roku pierwszą lektorką 

była mama Alicji. 

 Dziękujemy! 


