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KĄCIK RODZICA 
 
 
Mały świat wielkich emocji dziecka… 
 
 
 
Wiek przedszkolny to niezmiernie ważny okres w życiu dziecka. To wówczas kształtuje się osobowość 
dziecka, pojawiają się pierwsze doświadczenia, następują duże procesy rozwojowe (zarówno w rozwoju 
fizycznym, jak umysłowym i emocjonalno-społecznym). To czas kształtowania się samodzielności, 
poczucia sprawczości, rozwijania zmysłów, wyobraźni i intelektu. Jest to okres, w którym świat uczuć 
dziecka ulega wzbogaceniu. Dzięki nawiązywaniu kontaktów społecznych i stałemu powiększaniu się liczby 
doświadczeń następuje różnicowanie życia emocjonalnego dziecka.  
Lata obserwacji dzieci, prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz konsultacji i warsztatów 
także dla rodziców, utwierdzają mnie w przekonaniu, że w wieku przedszkolnym niezbędne jest ciągłe 
doskonalenie u dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami, wyrażania ich, rozpoznawania u siebie jak 
 i u  innych. Od najmłodszych lat życia dziecka należy stwarzać mu okazje i warunki do poznawania świata 
w jak najszerszym zakresie. W wieku przedszkolnym dziecko przeżywa całą gamę uczuć, takich jak np. 
współczucie, gniew, zazdrość, wstyd. W okresie tym podstawowymi jednak cechami emocji są: zmienność, 
impulsywność i krótkotrwałość oraz różnorodność. 
Pamiętajmy, że to najczęściej w przedszkolu dziecko uczy się życia w grupie, poznaje i uczy się jak radzić 
sobie z grupowymi regułami. Przekonuje się, że liczą się także inni, że mają oni swoje potrzeby i prawa. 
Uczy się dostrzegać i sygnalizować swoje potrzeby. To właśnie w przedszkolu dziecko doświadcza całej 
gamy społecznych sytuacji i trenuje jak sobie z nimi radzić. Trzeba podporządkowywać się stawianym 
wymaganiom, czasami poprosić o pomoc, zaufać, dzięki temu kształtuje prawidłowe relacje społeczne, 
które staną się podstawą jego życia w różnych środowiskach rówieśniczych, zawodowych, a także  
 i partnerskich. To tu dowiaduje się, że nie wszyscy być może się lubią, a jednak przebywają ze sobą, 
razem wykonują zadania. Uczy się, że ludzie są różni, mają inne zainteresowania, inne potrzeby. 
 I w końcu, że histeria, czy też atak złości to nienajlepszy sposób na osiągnięcie celu. W przedszkolu 
dziecko nawiązuje pierwsze przyjaźnie, przeżywa radości, smutki i rozczarowania. Poza tym uczy się 
samodzielności, przekonuje się, że potrafi radzić  sobie poza domem, bez bacznej uwagi i opieki rodziców. 
To cenne doświadczenie, które buduje poczucie własnej wartości dziecka. Aby móc się realizować trzeba 
się uczyć, a żeby dziecko chciało się uczyć, musi uwierzyć w siebie.  
Zatem przedszkole ma niebagatelne znaczenie w wychowaniu i nauczaniu dzieci. Jest miejscem, w którym 
dzieci spędzają większą część dnia, dlatego ważne jest zapewnienie im jak najlepszych warunków do 
rozwoju i samorealizacji.  

opracowanie Agnieszka Jancewicz 
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SMACZNIE I ZDROWO 
 

DOMOWA CZEKOLADA 
 

Kiedy przychodzi ochota na coś słodkiego, proponuję banalnie prostą i szybką w przygotowaniu, pyszną i 
zdrową czekoladę, co do której nie należy stawiać sobie ograniczeń. 
Składniki:  

 ½ szk. oleju kokosowego 

 ½ szk. ciemnego kakao, bądź karobu* 

  1/3 szk. miodu, syropu klonowego, daktylowego lub innego słodu 

 ulubione dodatki ( orzechy, wiórki kokosowe, daktyle – wedle własnych upodobań) 

 

Przygotowanie: 

W garnku na małym ogniu roztapiamy olej kokosowy. 

Dodajemy syrop, kakao oraz  dodatki, mieszamy ciągle 

podgrzewając  

do połączenia się składników.  Do foremki (ja użyłam 

foremki do kostek lodu) wlewamy masę czekoladową. 

Wkładamy do lodówki na około godzinę. Czekoladę 

trzymamy w lodówce.   

 

*Karob jest owocem drzewa rosnącego w krajach śródziemnomorskich. Można go stosować jako 

zamiennik kakao. Ma dobroczynny wpływ na organizm człowieka, poprawia trawienie i można go stosować 

przy refluksie i zaburzeniach jelitowych. Karob jest pomocny także w profilaktyce astmy, w problemach 

wywołanych przez alergie. Wspomaga odporność organizmu, wykorzystuje się go więc w kuracji 

antygrypowej i przeciwkaszlowej, mogą go także stosować 

cukrzycy ponieważ zawiera tyko cukry naturalne. 

 

Dzieci pomogą nie tylko zjeść czekoladę, ale także ją 

przygotować;) 

 

 

  
        Smacznego 

                Beata Szelągowska 

„MĄDRA GŁÓWKA” –  ZAPRASZAMY DO ZABAWY  

Zapraszamy wszystkie dzieci ( wraz z rodzicami) do wspólnego rozwiązywania zadań  
w rocznym konkursie MISTRZ MADRA SÓWKA.  
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
            

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

 Muchomorki w październiku 
bawią się wokół tematów: 
 
Warzywa: 
W pierwszym tygodniu 
października będziemy 
rozpoznawać warzywa rosnące 
w naszych ogrodach, określimy 

ich kolor i kształt. Zachęcimy dzieci spożywania 
ich pod różnymi postaciami jako źródła witamin. 
Poprzez kolorowanie, wycinanie, lepienie  z masy 
solnej, plasteliny będziemy ćwiczyli sprawność 
manualną rąk.  
 
Dary jesieni: 
W drugim tygodniu miesiąca podczas spacerów 
będziemy oglądali drzewa  oraz zbierali owoce, 
którymi wzbogacimy kącik przyrody. Zwrócimy 
uwagę dzieci na dominująca kolorystykę oraz 
zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie. Zapoznamy 
Muchomorki z różnymi rodzajami grzybów 
(borowik, kurka, muchomor).Będziemy ćwiczyli 
nawyki higieniczne dzieci.  Rozbudzimy 
ciekawość maluszków poprzez posługiwanie się 
materiałem przyrodniczym w działalności 
konstrukcyjno- plastycznej. 
 
Owoce:  
W trzecim tygodniu października będziemy 
poznawali owoce różnymi zmysłami (dotyk, smak, 
węch). Aby zachęcić dzieci do ich spożywania 
przygotujemy owocowe szaszłyki oraz sok 
jabłkowy. Uwrażliwimy Muchomorki na dźwięki 
niskie i wysokie. Będziemy ćwiczyli umiejętność 
rozpoznawania 
kolorów poprzez klasyfikowanie owoców. 
 
Święto przedszkolaka: 
W ostatnim tygodniu miesiąca zwrócimy 
szczególną uwagę na stosowanie form 
grzecznościowych, tzw. „czarodziejskich słów” 
(dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, 
przepraszam).  Będziemy rozwijali relacje 
pomiędzy dziećmi oraz ćwiczyli zasadę 
odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.  
Zapoznamy Muchomorki z postacią Janusza 
Korczaka – patrona naszego przedszkola. W tym 
tygodniu odbędzie się również uroczystość 

„Pasowania na przedszkolaka”, na którą 
serdecznie zapraszamy. 
Codziennie będziemy ćwiczyć czynności 
samoobsługowe, tzn.: 
- zdejmowanie ubrań, butów, piżamy i 
umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu; 
- zakładanie ubrań, butów, piżamy; 
- korzystanie z toalety; 
- spożywanie posiłków. 
 
Serdecznie dziękujemy: 
- p. Januszko za pufę do kącika relaksacyjnego; 
- p. Pogonowskiemu za gadżety z Orange; 
- p. Łapińskiej i p. Sosnowskiej za ryzę papieru; 
- p. Szargiej, p. Piszcz, p. Sosnowskiej, p. 
Nieścieruk za wzbogacenie kącika przyrody. 
 
 Prosimy o przynoszenie warzyw do kącika 
przyrody. 

Nauczycielki oddział: 
Agnieszka Jancewicz 

Beata Szelągowska 

 
Wiersz do nauki: „Przedszkolaczek”   
I. Suchorzewska 
 
Mam trzy latka, trzy i pół, 
brodą sięgam ponad stół. 
Do przedszkola chodzę z workiem, 
i mam znaczek z muchomorkiem. 
Pantofelki ładnie zmieniam, 
myję ręce do jedzenia. 
Wszystko zjadam z talerzyka, 
tańczę, kiedy gra muzyka. 
Umiem wierszyk o koteczku, 
o tchórzliwym koziołeczku, 
i o piesku, co był w polu – 
nauczyłem się w przedszkolu! 
 
Piosenka do nauki: „Pociąg” 
 
Jedzie pociąg, jedzie pociąg. 
A w pociągu dzieci 
Jadą, jadą na wycieczkę 
słonko jasno świeci. 

Pierwszy wagon hop! 
Drugi wagon tup-tup! 
Trzeci wagon klap-klap! 
Pociąg jedzie w świat. 
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ODDZIAŁ II SMERFY 

  
      Za oknem jesienna aura, więc realizowana 
tematyka też będzie związana z tą porą roku.  W 
październiku będziemy realizować następującą 
tematykę:    
I tydzień: Poznajemy warzywa  
II tydzień : Jesień w sadzie  
III tydzień : Święto przedszkola  
IV tydzień:  Domowi ulubieńcy  
 
W pierwszym  tygodniu będziemy rozpoznawać 
 i nazywać  warzywa z naszych ogrodów. 
Podczas zajęć dzieci będą określać ich kształt, 
kolor a podczas spożywania warzyw ich smak. 
Podkreślimy znaczenie warzyw dla zdrowia oraz 
zachęcimy do jedzenia ich codziennie. Smerfy 
samodzielnie przygotują surówkę  
z przyniesionych warzyw, która na pewno będzie 
smakować wyjątkowo. Będziemy też świętować 
„urodziny marchewki” ubierając się na 
pomarańczowo i biorąc udział w 
„marchewkowych” zabawach. Podczas zabaw 
matematycznych dzieci będą posługiwać się 
pojęciami: twarde, miękkie, ciężkie, lekkie. 
W drugim tygodniu będziemy  w dalszym ciągu 
rozmawiać o darach jesieni czyli owocach. Dzieci 
będą je rozpoznawać po wyglądzie, kształcie  
i smaku. Smerfy poznają owoce z naszych sadów 
i owoce egzotyczne. Przyniesione przez dzieci 
owoce będą doskonale smakować na drugie 
śniadanie. Ulubione owoce zostaną 
przedstawione w formie plastycznej.  
W trzecimi tygodniu będziemy obchodzić święto 
przedszkola. Smerfy zostaną zapoznane  
z postacią patrona naszego przedszkola- 
Janusza Korczaka. Poznają bohatera książki 
„Król Maciuś I”. Porozmawiamy o prawach  
i obowiązkach każdego przedszkolaka.  
W czwartym tygodniu będziemy rozmawiać  
o  domowych ulubieńcach - zwierzętach. 
Przedszkolaki poznają zasady dbania o zwierzęta 
hodowane w domu: karmienie ich, wizyty  
u weterynarza, wychodzenie na spacer. Będą 
nazywać dorosłe i młode zwierzęta, naśladować 
sposób poruszania się zwierząt oraz ich odgłosy.    
W październiku zaprosimy rodziców na zajęcia 
otwarte.  

Nauczycielki oddziału : 
Barbara Duda  

Marzena Makowiecka  
Iwona Dąbrowska  

Wiersz do nauki: 
„Przyjaźń ze schroniska ” 

 
Był sobie pewien piesek malutki, 

Uroczy- mówię wam. 
Czepiały się go troski i smutki 

Bo był zupełnie sam. 
 

Nie miał rodziny, siostry ni braci 
W schronisku mieszkał gdzieś 

Az raz ktoś przyszedł, spojrzał, zapłacił 
A był to rudy Grześ. 

 
Przytulił pieska- zostali razem 

Na dobre i na złe 
Znikła samotność, bo przyjaciele 

Nie są samotni nie.  
 

 
Piosenka do nauki: „Jesień” 

 
Dawno minęło już lato 
Nadeszła jesień już. 

Spadają liście z drzewa 
A zima już tuż, tuż. 

W sadzie dojrzały owoce 
I zebrać je już czas, 

A ptaki szykują swój odlot za morze 
I chcą pożegnać nas.  

Ref: Jesień nasza złocista jesień 
W wiklinowym koszu podarki dla nas niesie 

Jesień nasza złocista jesień 
W wiklinowym koszu podarki dla nas ma.  

 
II. Dawno minęło już lato 

Nadeszła jesień już 
Las zmienił swe kolory 

A zima jest tuż tuż. 
Wszyscy gromadzą zapasy 

Na srogiej zimy czas 
A ptaki szykują swój odlot za morze 

I chcą pożegnać nas.  
 

ODDZIAŁ III  MUMINKI 

  
Jesień to bardzo 

wdzięczny i bliski naszym 
przedszkolakom temat, 
dlatego w tym miesiącu 
poświęcimy mu aż trzy 
tygodnie. W planie mamy 
wiele wycieczek, podczas 

których będziemy obserwować, badać, 
porównywać… i tylko niesprzyjająca aura może 
nas powstrzymać przed zdobywaniem nowych 
doświadczeń. Mamy jednak nadzieję, że 
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październik okaże się dla nas dużo bardziej 
przyjazny, niż wrzesień i pozwoli zrealizować 
wszystkie plany. 
 
  „Jesień w lesie” – poznamy liście 

wybranych drzew i ziół rosnących w pobliżu 
przedszkola; będziemy realizować proste rytmy  
za pomocą instrumentów perkusyjnych; 
zrozumiemy zasady poprawnego przeliczania  
i będziemy stosować je w praktyce; 
 
 „W jesiennym sadzie” –  wzbogacimy 

wiadomości nt. owoców i sposobów ich 
przechowywania; dokonamy porównań  
i określimy charakterystyczne cechy owoców za 
pomocą różnych zmysłów; podzielimy na zbiory 
owoce polskie i egzotyczne, nauczymy się 
poprawnie używać określeń dotyczących 
wielkości; 
 
 „Jesień w ogrodzie” – będziemy prawidłowo 

nazywać warzywa, rozpoznawać je za pomocą 
różnych zmysłów; poprawnie posługiwać się 
pojęciem „zbiór”, budować zbiory; będziemy w 
sposób czynny obcować z przyrodą, 
manipulować  materiałem przyrodniczym; 
 
 „Dzieci Janusza Korczaka”– przypomnimy 

sobie postać Janusza Korczaka i jego 
osiągnięcia; posłuchamy, jak radził sobie Król 
Maciuś I w swoim królestwie; poznamy nazwy, 
zastosowanie i przeznaczenie naczyń; 
nabędziemy umiejętność nakrywania stołu do 
posiłku, współpracy w grupie i dobrego 
zachowania się przy stole; będziemy dokonywać 
porównań i określać różnice w trakcie tworzenia 
zbiorów; 

 

PRZYPOMINAMY rodzicom o trwającej 
cały czas zbiórce surowców wtórnych – 

„śmieci” zamienione na złotówki wspierają 
konto Rady Rodziców, a tym samym 

nasze przedszkolaki 
 

 
Nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 

Maria Borowik 
 
 

 

 
 

WIERSZ  DO  NAUKI:  „JESIEŃ U FRYZJERA”  
Dorota GELLNER 

 
Przyszła jesień 
do fryzjera: 
- Proszę mną się zająć teraz! 
Lato miało włosy złote, 
ja na rude mam ochotę. 
No, bo niech pan 
spojrzy sam, 
rudo tu i rudo tam... 
Mówi fryzjer: 
- Rzeczywiście! 
Dookoła rude liście, 
ruda trawa, rude krzaki, 
chyba modny kolor taki. 
Szczotka, grzebień, farby fura, 
już gotowa jest fryzura. 
Woła jesień: - W samą porę! 
Płacę panu muchomorem! 
  
PIOSENKA  DO  NAUKI:  „ZAPASY NA ZIMĘ” 
 
1. Kiedy jesień już nadchodzi 
Mama łapie się za głowę: 
„Tyle warzyw i owoców z działki, 
Co ja teraz z nimi zrobię? 
 
Ref. No jak to co, no jak to co? 
Przetwory zrób na zimę, 
A chętni są i zjedzą je, 
Tata, córka i synek. (2x) 
 
2. Już słoików pełne półki 
Z kompotami, sałatkami, 
Na ich widok ślinka zaraz cieknie 
Tak nas kuszą kolorami. 
 
 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

 
Jesień w sadzie- jesienią  
sady mienią się paletą barw 
 i smaków. Jakie smaki 
przynosi nam jesień z sadu 
dowiemy się w pierwszym 
tygodniu października. 
Będziemy rozpoznawać  

i nazywać drzewa owocowe oraz owoce 
pochodzące z naszych sadów oraz egzotyczne. 
Samodzielnie wykonamy sałatkę owocową  
z owoców przyniesionych do przedszkola przez 
dzieci. W kąciku przyrody będziemy klasyfikować  
owoce ze względu na ich pochodzenie. 
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Przeliczymy, porównamy wielkość, kształt i kolor 
zgromadzonych owoców. 
Jesień na działce- w kolejnym tygodniu 
wzbogacimy naszą wiedzę na temat warzyw oraz 
prac jesiennych wykonywanych na działce. Dzięki 
umiejętności obserwacji oraz zabawom 
badawczym będziemy określać jadalne części 
warzyw . Poznamy sposoby kiszenia kapusty  
i ogórków.  
Święto przedszkola-  jak co roku w połowie 
października obchodzimy rocznicę nadania 
imienia Janusza Korczaka. Przybliżymy dzieciom 
postać  patrona przedszkola ora poznamy jego 
twórczość. Król Maciuś Pierwszy zapozna z 
naszymi prawami i obowiązkami. Punktem 
kulminacyjnym naszych uroczystości będzie Bal 
Gałganiarza. 
Nasi domowi przyjaciele-dzieci bardzo lubią 
zwierzęta, chętnie się nimi opiekują. W kolejnym 
tygodniu będziemy przypominać o zasadach 
dbania o zwierzęta hodowane w domu : 
karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie 
odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, 
wychodzenie na spacer.  
 
Od października  realizować będziemy Program  
„Przyjaciele Zippiego”. 
 
Program „Przyjaciele Zippiego” to 
międzynarodowy program promocji zdrowia 
psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który 
kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne 
u małych dzieci. Uczy różnych sposobów 
radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania 
nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz 
doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie 
koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi 
problemami czy trudnościami, ale promuje 
zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. 
Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w 
najstarszych grupach przedszkolnych oraz w 
pierwszych klasach szkół podstawowych, w 
oparciu o bardzo starannie 
opracowane materiały. Właścicielem programu 
jest angielska fundacja „Partnership For 
Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej 
umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, 
wyłącznym przedstawicielem PFC, 
upoważnionym do upowszechniania programu 
„Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej 
Edukacji. 
Program został zbudowany na założeniu, że małe 
dzieci można nauczyć radzenia sobie  
z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą 
lepiej funkcjonować w młodości i w życiu 
dorosłym, korzystając z tych umiejętności. 

Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu 
towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia 
się i nabywania nowych kompetencji. Jest to 
również etap przekraczania progu szkolnego. 
Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak 
radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak 
rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować  
w grupie. Jest to jedyny program, w którym  
z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci 
 i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty 
kogoś bliskiego. 
Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają 
robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". 
Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania 
sytuacji życiowych i zastanawiania się nad 
możliwościami postępowania w tych sytuacjach. 
Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa 
z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak 
również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy 
oni przeżywają trudne chwile. 
Od 2005 roku w zajęciach programu „Przyjaciele 
Zippiego” uczestniczyło prawie 130 tysięcy dzieci 
w tysiącach szkół i przedszkoli w całej Polsce.  
W wielu placówkach, przeszkoleni wcześniej 
nauczyciele, doceniając wartość programu  
i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi 
grupami dzieci. 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska 

 
Wiersz do nauki – Jesienią –M. Konopnicka 
 
Jesienią, jesienią 
sady się rumienią:  
czerwone jabłuszka 
pomiędzy zielenią.  
Czerwone jabłuszka,  
złociste gruszeczki 
świecą się, jak gwiazdy,  
pomiędzy listeczki.  
Pójdę ja się, pójdę 
pokłonić jabłoni,  
może mi jabłuszko 
w czapeczkę uroni!  
Pójdę ja do gruszy,  
nastawię fartuszka,  
może w niego spadnie 
jaka śliczna gruszka!  
Jesienią, jesienią 
sady się rumienią;  
czerwone jabłuszka 
pomiędzy zielenią.  
 
 
 
 
 

http://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/materialy
http://www.partnershipforchildren.org.uk/
http://www.partnershipforchildren.org.uk/
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Piosenka do nauki – Pomidorek 
 
Wyrósł pomidorek mały i zielony, 
pięknie się rozejrzał na obie strony. 
Tam zielony goździk , tutaj róże widzi  
więc się zieloności swojej zawstydził 
 
Ref. : Pomi, pomi pomidorek 
krasnym okrył się kolorem 
płaszczyk włożył gładki nowy - 
pomi, pomi pomidorowy. 
 
A ten pomidorek dobrze jest nam znany 
dobrze jest nam znany, bardzo lubiany. 
Bo i kolor ładny i potrawa zdrowa - 
zupa lub sałatka pomidorowa. 
 
Ref. :Pomi, pomi pomidorek… 
 
 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

 
W październiku  
w Gumisiach  planujemy 
następującą tematykę: 
1.Jesienią w sadzie  
2. Warzywa znane i lubiane 
3. Moja rodzina- moje 
przedszkole 

4. Zwierzęta domowe 
 
W pierwszym tygodniu - 3 października  w 
ramach realizowanego projektu ,,Na Podlasiu 
byłem...” jedziemy na 1-dniowa wycieczkę 
,,Szlakiem rękodzieła ludowego” . Odwiedzimy 
kowala, garncarza, tkaczkę i pracownię łyżkarską 
- czeka nas pełen wrażeń dzień. W tym 
,,owocowym tygodniu” będzie dużo zagadek: 
smakowych, dotykowych, węchowych. 
W drugim tygodniu  dzieci przyniosą do 
przedszkola warzywa, z których powstaną 
,,warzywne stworki" oraz ugotowane, obrane 
warzywa, z których zrobimy pyszną i zdrową 
sałatkę warzywną. 
W  październiku (3 tydzień) obchodzimy Święto 
Przedszkola, przywołamy zatem naszego patrona 
Janusza Korczaka, oraz Kodeks Przedszkolaka, 
a także będziemy się bawić na balu Gałganiarza 
– obowiązuje jak zwykle strój gałganiarza. 
W ostatnim tygodniu października skupimy sie na 
zwierzętach domowych  - może ktoś 
przyprowadzi swojego ,,czworonoga”, albo inne 
zwierzę domowe. 

Nie zabraknie też w tym miesiącu ,,jesiennego 
muzykowania”  - z piosenką , z szelestem gazet, 
torebek foliowych oraz jesiennej poezji dziecięcej.   
 
 

Wiersz  Jedz owoce 
 
Chcesz być zdrowy jedz owoce 
bo owoce dobra rzecz 
jeśli będziesz jadł codziennie 
dobre zdrowie będziesz mieć. 
 
Jabłko, gruszkę czy banana 
zjadaj sobie co dzień z rana 
do obiadu soczki bierz 
by do nauki siły mieć 
 
A gdy będziesz trochę chora 
to cytrynkę zjedz z wieczora. 
Jedz owoce więc codziennie 
i pamiętaj by je myć  
żeby długo, zdrowo żyć. 
 
Piosenka ,,Idą  witaminki” 
 
I. Zapukała raz marchewka do przedszkola, 
 za marchewką idą groszek i fasola.  
Z tyłu się cebulka toczy i przeciera złote oczy.  
Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!  
 Ref.: Idą, idą witaminki dla całej 
przedszkolnej rodzinki.  
 Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to 
powie!  
 Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to 
powie!  
II. Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek, 
 a za drzwiami stoją warzywa spóźnione:  
pomidory i koperek, dwa buraczki i selerek.  
Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!  
 
 III. Już pietruszka tańczy na chudziutkich 
nóżkach, 
 a kalafior wskoczył prosto do garnuszka. 
 Dzieci szybko myją ręce i czekają, by czym 
prędzej 
 z jarzynkami przy stolikach spotkać się! 
 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 
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ODDZIAŁ VI BULINKI 

W tym miesiącu będziemy 
rozmawiać: 

 O drzewach w naszym 
najbliższym otoczeniu, 
wyjaśniać zjawisko 
usychania liści; 

 Rozpoznawać drzewa po 
ich liściach i owocach; 

 Zbierać owoce i wzbogacać nimi kącik 
przyrody; 

 Będziemy rozwijać umiejętności łączenia 
ze sobą różnorodnych materiałów; 

 Klasyfikować zbiory pod względem jednej 
cechy – liczebności; 

 Będziemy rozpoznawać i nazywać 
warzywa, określać jadalne cechy warzyw 

 Podawać informacje, jakie zawody 
wykonują rodzice, czym się zajmują; 

 Podawać powiązania między członkami 
rodziny; 

 Mówić o uczuciach; 

 Poznawać zasady dbania o zwierzęta 
hodowane w domu, karmienia ich, wizyt u 
weterynarza, zapewnienia odpowiedniego 
miejsca na odpoczynek i sen; 

 Rozpoznawać drukowane litery - wielkie i 
małe -"O, o", "A, a", "M, m", "E, e". 

Tematyka tygodnia: 

 NADESZŁA JESIEŃ  

 JESIEŃ  W  SADZIE 

 MOJA RODZINA 

 ZWIERZĘTA DOMOWE 

W październiku  pierwszy raz  pojedziemy 
na wycieczkę do  Muzeum Wojska Polskiego na 
I zajęcia  - Tajemnice rycerskiej zbrojowni. 
Zajęcia będą odbywać się w sali stylizowanej na 
zbrojownię rycerską.  

W październiku wybieramy się na wycieczkę do 
parku – by tam poszukać żołędzi i kasztanów, 
pójdziemy na działkę i do sadu.  
Będziemy przyglądać się zmianom zachodzącym 
w przyrodzie w ogrodzie przedszkolnym, jak i na 
spacerach. Prosimy o odpowiednie ubieranie 
dzieci. 

DZIĘKUJEMY: 

- Pani  K. Poczykowskiej za papier ksero i 
materiały papiernicze; 
- Panu M. Kamińskiemu za ryzy papieru ksero. 

Piosenka do nauki: 
 

„IDĄ WITAMINKI"    sł. i muz. . K. GOWIK 
 
Zapukała raz marchewka do przedszkola, 
za marchewką idą groszek i fasola. 
Z tyłu się cebula toczy i przeciera złote oczy. 
Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść! 
 Ref.  
Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki. 
 Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy  ci to powie! 
Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy  ci to powie! 
 
Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek, 
a za drzwiami stoją warzywa spóźnione: 
pomidory i koperek, dwa buraczki i selerek. 
Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść! 
    Ref. Idą, idą witaminki ... 

 
Zapraszam do miłej zabawy z rodzicem: 
Zabawa Tak  lub Nie: 
 
Prawda to czy plotka? 
Na śliwie jabłka spotkasz, 
szarlotka to ciastko z gruszek, 
po zjedzeniu nadmiaru owoców 
boli brzuszek, 
śliwki bywają zielone, 
każde jabłko ma ogonek, 
ananasy dodaje sie do pizzy, 
banany rosną w piwnicy, 
kiwi ma czerwoną  skórkę, 
pomarańcze można pomylić z ogórkiem, 
winogrona rosną na dachach, 
a porzeczki na krzakach. 
 

 
Nauczycielki oddziału: 

Anna Stanisławiuk 
Małgorzata Andrejewicz 
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Opłaty za przedszkole 
 
Opłaty za przedszkole należy dokonywać wyłącznie na właściwy rachunek 
bankowy zgodnie z otrzymaną od intendenta informacją o wysokości opłat  
za dany miesiąc. 

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę miesięczna, nadgodziny i odsetki   

  43 1240 2890 1111 0010 3564 5688  
Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za żywienie:   

 77 1240 2890 1111 0010 3564 5949  

 

KALENDARZ – WYDARZENIA WRZESIEŃ 2017r. 

 
11.10.2017r. – 10.00 przedstawienie teatralne „Kto jest najpiękniejszy” w wykonaniu grupy teatralnej  
                           AKADA 
23.10.2017r. – 9.00 BAL GAŁGANIARZA  
24.10.2017r. – zajęcie otwarte w oddz. II Smerfy połączone z pasowaniem  
25.10.2017r. – pasowanie na przedszkolak w oddz. I Muchomorki 
 
 
 

W REPORTERSKIM SKRÓCIE  
 
 

                  

PIERWSZY MIESIĄC Z ZYCIA 
PRZEDSZKOLENGO 
MUCHOMORKÓW 
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SPRZATANIE ŚWIATA 
 

 
 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: red.  naczelny  Marzena  Makowiecka, artykuły  z  życia grup piszą : Barbara Wróblewska, 
Maria Borowik, Anna Stanisławiuk, Małgorzata Andrejewicz, Beata Mioduszewska, Anna Marciniak, Barbara Duda, 
Iwona Dąbrowska, Halina Rygorczuk, Krystyna Lenczewska, Agnieszka Jancewicz, Beata Szelągowska 


