
 

 

 

 

 

 

Jesieo na paluszkach  

Spaceruje w parku 

I rozdaje wszystkim 

Swe skarby w podarku.  

Wręcza nam bukiety 

Kolorowych liści 

I smutek zamieni w roześmiane myśli. 



 

 

 

Kącik dla naszych przedszkolaków 

 

  Drodzy Rodzice! 
Cieszymy się, że możemy Was powitać w nowym roku szkolnym 2020/2021           

i zaprosić do czytania  naszej przedszkolnej gazetki: „Szczęśliwa trzynastka”. 

Mamy nadzieję, że okres adaptacji  po bardzo długiej przerwie, zarówno dzieci 

jak i rodzice mają już za sobą. Obowiązują wszystkich nowe zasady związane      

z zapewnieniem bezpieczeństwa w dobie pandemii COVID 19. Niewątpliwie 

pierwsze tygodnie dla wielu dzieci i rodziców,  był szczególnie trudny. Żywimy 

nadzieję, że zrozumienie, wspólne działania zminimalizowały ciężkie chwile 

najmłodszym przedszkolakom i wszyscy weszli w rytm codziennych obowiązków 

roku szkolnego. Postaramy się zapewnić dzieciom wiele ciekawych doświadczeń, 

pomóc w zdobywaniu nowych umiejętności, przyjaźni, radości ze wspólnej zabawy, 

a także sukcesów. 

 

      KĄCIK DLA RODZICÓW 

POCZYTAJ SWOJEMU DZIECKU 

KĄCIK DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW 

PRZEDSZKOLAKI GOTUJĄ 

 

 

 

 



 

 

 
WSPÓLNY CZAS - dla dziecka równie ważny jak poczucie bezpieczeństwa 

 

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są 

kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają”. A co daje większą 

pewność bycia kochanym i ważnym niż dobrze spędzony wspólnie czas?                                                                                                 

Czas jest jednym z najcenniejszych darów, jaki możemy ofiarować dzieciom. Ma ogromne 
znaczenie dla budowania więzi – jedynej i niepowtarzalnej. To inwestycja na lata. A jest szczególnie ceniony, gdy 
obdarzymy nim każde z naszych dzieci indywidualnie.   W niejednym pokoju dziecięcym można zobaczyć, jak 
dużo jest zabawek. Co chwilę pojawia się pomysł na to, czym mogłyby się bawić nasze maluchy. Z obserwacji 
jednak wiemy, że większość zabawek zajmuje dzieci jedynie na moment, i to krótszy, niż oczekują rodzice. Gdy 
zbliżają się urodziny, Dzień Dziecka czy inny ważny do uczczenia moment, rodzice zastanawiają 
się, jaki prezent będzie trafiony? A gdyby tak podarować dzieciom w prezencie CZAS? Stale 
go nam brakuje, gdzieś się spieszymy, a niektóre ważne sprawy odkładamy na później. Mamy 
wiele ról, obowiązków, zainteresowań i innych zobowiązań. Co wybrać? Nie przedstawimy 
patentu na zwiększenie ilości czasu, ani skuteczne dokonywanie wyborów. Zachęcamy, by 
zatrzymać się na chwilę i spokojnie popatrzeć na codzienne wybory i ich rezultaty            
w krótszej i dłuższej perspektywie. 

Znajdź spokojniejszy moment i odpowiedz sobie na kilka pytań: 

Jaką relację chcę zbudować ze swoim dzieckiem? 

Jak teraz spędzam z nim czas? 

Jak chcę spędzać wspólne momenty za 20, a może 30 lat 

O czym chcę rozmawiać lub co wspólnie robić, gdy moje dziecko będzie już dorosłe? 

Jak na co dzień dbam o to, by relacja z moim dzieckiem była taka, o jakiej marzę? 

Wszystkie dzieci potrzebują uniwersalnych jakości w relacji z bliskimi. Potrzebują 
bezwarunkowej akceptacji, bezpieczeństwa, relacji opartej na wzajemnym szacunku             
i zaufaniu, a także słów, które pomagają mu poznawać i rozwijać wewnętrzny potencjał. 
Potrzebują wspólnie spędzanego czasu. Żadna zabawka nie zastąpi tych jakości. Nie mamy na 
myśli konieczności przeznaczania wielu godzin na wspólne zabawy. Zobowiązania zawodowe lub 
inne obowiązki często zostawiają rodzicom naprawdę niewiele czasu na życie rodzinne. A w 
życiu rodzinnym nie chodzi o liczbę wspólnie spędzonych godzin, lecz o to, co w tym 
czasie robimy, co jeszcze moglibyśmy zrobić w przyszłości, a także o to, czy na pewno 
jest to nas wspólny czas.  

Zastanawiając się nad tym, co podarować dzieciom, zachęcamy do poszukania własnych 
odpowiedzi na następujące pytania: 



 

 

Nasz rodzinny czas… 

 Na ile jestem zadowolony jako rodzic ze spędzania czasu razem całą rodziną? Czy mamy taki wspólny czas? 
Jak wówczas go spędzamy? Jak chciałbym, żebyśmy to robili? 

 Jakie jakości są dla mnie ważne i chcę ich podczas wspólnego spędzania czasu? 
 Na ile w naszej rodzinie każdy może ustalić, co robimy we wspólnym czasie? 

A gdyby oddać głos dzieciom… 

 Gdyby dziecko mogło zaplanować dzień, jak by to zrobiło, zakładając, że celem jest rodzinne spędzenie czasu? 
 Co lubi robić moje dziecko? Do jakich motywów z bajek czy innych opowieści czuje sympatię? 
 Jak lubi spędzać wolny czas? 

  A co preferują dorośli… 

 Jak jako dorosły lubię spędzać czas z dziećmi? 
 Czy są jakieś miejsca lub czynności, które zawsze chciałem pokazać dzieciom, a do tej pory nie było ku temu 

okazji czy czasu? 
 Co ja, jako rodzić wolę: spontaniczne działania a może potrzebuję systematyczności i przewidywalności w 

kontekście planowania wspólnego czasu? 

To tylko niektóre z ważnych pytań, które warto zadawać sobie i rodzinie częściej niż rzadziej. 
Dlaczego? Wspólne wybieranie aktywności to świetna rodzinna interakcja oraz okazja do 
budowania relacji dzięki wspólnemu działaniu. Jako rodzina uczymy się wyrażać i uzasadniać 
swoje preferencje i potrzeby. Uczymy się również słuchać pozostałych osób z uważnością            
i szacunkiem. Taka rozmowa to również możliwość wspólnego poszukiwania i ustalania 
rozwiązań, które będą odpowiadały wszystkich członkom rodziny. A gdy pojawią się emocje          
i trudne sytuacje, ponieważ członkowie rodziny będą mieć odmienne pomysły, możemy się 
wspólnie uczyć radzić sobie z nimi. 

Pomysłów na wspólną zabawę rodzica i dziecka może być naprawdę wiele. To rodzice 
wiedzą najlepiej, jaka wspólna aktywność najlepiej odpowiada upodobaniom ich oraz ich 
dzieci. Dla tych, którzy zastanawiają się nad sposobami wspólnego spędzania czasu, 
spieszymy z pomysłami: 

 gry, np. gry planszowe  
 zabawy plastyczne, np. lepienie z gliny czy plasteliny albo zabawa masą solną z dodatkiem 

przypraw kuchennych – zawsze jest dużo śmiechu i ogrom zapachów 
 zabawy w terenie: wycieczki rowerowe, podchody, robienie zielnika czytanie książek, wspólne 

pisanie opowiadań, 
 wspólne gotowanie, 
 wspólne rysowanie – zacznij jakiś kształt i poproś dziecko, aby dokończyło rysunek, i na odwrót, 
 wspólne nicnierobienie i leniuchowanie – ot, choćby leżenie na trawie i obserwowanie obłoków. 

 



 

 

Poczytaj swojemu 
dziecku… 

KOCHANI RODZICE 
NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ, 

DLATEGO - CZYTAJCIE SWOIM DZIECIOM 
20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE! 

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. 

JAK WYGLĄDA PANI JESIEŃ? 

 Dwa małe zajączki biegły przez las. Niewiele jeszcze wiedziały o świecie, więc bardzo się zdziwiły tym 

niezwykłym ruchem w lesie. Niedźwiedź zajadał się łapczywie czymś smakowitym, gdyż oblizywał 

łapki i pyszczek. Jeżyk biegał za chrząszczami, a wiewiórka znosiła orzechy do dziupli. Zajączki 

zagadnęły zajętego pogonią jeżyka. - Dlaczego tak wszyscy się śpieszą i objadają? - Nie wiecie? 

Przychodzi jesieo, a po niej zaraz zima, ostra. Nie znajdziecie nic do jedzenia, kiedy nadejdzie mróz. 

Zajączki pobiegły dalej. Co to znaczy jesieo? Czy to wiatr, czy człowiek, może burza? I dlaczego trzeba 

tak się śpieszyd? Napotkały borsuka, który właśnie pogłębiał swoją norkę. -Co robisz borsuku? - 

Sprzątam i powiększam domek, żeby pani jesieo mogła zasypad mnie listkami. Będzie mi ciepło aż do 

wiosny. Ciekawe jak Pani Jesieo zerwie tyle liści, przecież one rosną wysoko - pomyślały dwa 

szaraczki. Na polanie, przy której rosło mnóstwo leszczyn uwijały się wiewiórki. -Co robicie?- zapytały 

maluchy. - Sprawdzamy gdzie jest najwięcej orzeszków, bo jesieo tuż, tuż. Ona pomoże nam w 

gromadzeniu zapasów na zimę. Teraz to już całkiem nie wiedziały co myśled o tej dziwnej postaci, 

która na pewno i ich odwiedzi. Muszą czym prędzej dowiedzied się o niej więcej. Były to zwierzątka z 

natury strachliwe. Najchętniej schowałyby się przed tą panią w mysią dziurę. Odnalazły dziuplę w 

starym dębie. Mieszkała tam od dawna bardzo mądra sowa. - Pani sowo! Jest tam pani!? Musimy 

wiedzied jak wygląda Jesieo! Prosimy, niech pani wyjdzie! Dwa niemądre zajączki nie wiedziały, że 

sowy w dzieo śpią i rzadko wychodzą, kiedy świeci słooce. Usłyszały te krzyki zwierzątka i 

przydreptały pod dąb. Pierwszy odezwał się miś 20 - Tak naprawdę to nigdy nie spotkałem pani 

Jesieni, ale na pewno nosi ciepłe, brązowe futerko. Kiedy przychodzi to robię się bardzo głodny, a 

kiedy się najem to śpiewa mi kołysanki do snu. Na to wiewiórki nie zgodziły się. - Ma długi, piękny, 

rudy ogonek, którym maluje liście i zrzuca z drzew orzechy, żołędzie, kasztany. - Długi ogon - może, 

ale i kolce. Łapie liście i nakłada nam na nasze jeżykowe szpileczki. Słyszy wszystko, wie komu trzeba 

pomóc, wie o naszych kłopotach przed zimą. -Uradowane zajączki, aż pisnęły z radości - Wiemy! 

wiemy! Pani Jesieo jest dobra, każdemu pomaga zbierad zapasy, maluje liście, zrzuca owoce z drzew. 

Jest wysoka jak niedźwiedź, ma puszysty kolorowy ogon, kolce na łapkach i długie uszy jak my, żeby 

słyszed każde zwierzątko w lesie. Z dziupli wysunęła się sowa - uch-uuu, uch uuu, ale z was głuptasy, 

Jesieo właśnie przyszła i nikt jej nie zobaczył. - Rozwinęła skrzydła i odleciała. 

 

 



 

 

   

Odgadnij zagadki :  

 

Co to za pani, w złocie, w czerwieni,  
sady pomaluje, lasy przemieni, 
a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, 
śnieżna zawieja po niej zostaje. (jesień) 

                                        Co to za miesiąc, który niesie: 
                                        grzyby i wrzosy liliowe w lesie, 
                                        w sadach soczyste jabłka czerwone, 

a także pierwszy szkolny dzwonek. (wrzesień)  

 

On dziesiąty jest w kolejce gdzie stoi dwanaście miesięcy. (październik) 

           To miesiąc smutny taki, 
           bo odleciały już ptaki,  
           i liść ostatni już opadł.   
           Ten miesiąc zwie się (listopad) 
           Kiedy rośnie – to się zieleni. 

                                      Kiedy spada – złotem się mieni (liść) 

Wiosną zielono rosną, 
latem – gadają z wiatrem, 
jesienią – barwy zmienią, 
a zimą – śnią pod pierzyną. (liście) 

 
             Co to jest? Odgadnij! 
             Leci tylko w dół. 
             Jest tylko na dworze. Suchy być nie może.(deszcz) 

 

 



 

 

Pokoloruj Panią Jesień 

 



 

 

 

 



 

 

Pokoloruj według podanego kodu

 

 



 

 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

 

Odgadnij co kryje zakodowany obrazek, pokoloruj współrzędne na obrazku 

według kodu: 

 

Jasny brąz koloruj: C2, H2, C3, H3, C7 w prawo do H7, C8, E8, F8, H8, D9, G9. 

 

Ciemny brąz koloruj: C1, H1, B2, D2, G2, I2, B3, D3 w prawo do G3, I3, A4 w prawo do J4, A5, B5, D5, 

w prawo do G5, I5, J5, A6 w prawo do D6, G6 w prawo do J6, A7, B7, I7, J7, B8, I8, C9, H9, D10  w 

prawo do G10. 

 

Czarny koloruj: C5, H5, E6, F6, D8, G8, E9, F9. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Składniki: 

jajka gotowane na twardo 2 sztuki 

świeży ogórek 100 gramów 

pęczek rzodkiewki 

pomidorki cherry czerwone 5 sztuk 

szczypiorek 1 pęczek 

oliwa z oliwek 50 mililitrów 

PRZYGOTOWANIE 

Ugotuj jajka na twardo. Pozwól dziecku umyć starannie wszystkie warzywa, a następnie przy pomocy 
plastikowego nożyka pokroić ogórka w półksiężyce, rzodkiewki w plasterki, a pomidorki na połówki. 
Pozwól dziecku przygotować ozdoby do sałatki - niech za pomocą plastikowego nożyka pokroi jajka na 
połówki i zrobi po bokach nacięcie na uszy, które wykona z przeciętego na pół plasterka rzodkiewki. 
Następnie przygotuj sos - wlej do miseczki oliwę, dodaj sól i wymieszaj przy pomocy trzepaczki. Do 
drugiej miski włóż wszystkie pokrojone warzywa i pozwól dziecku polewać je sosem. Następnie niech 
dziecko za pomocą plastikowego nożyka pokroi część szczypiorku, którym na końcu posypie sałatkę. 
Pozostałe łodyżki ze szczypiorku należy wcisnąć jako wąsy i ogon myszki, a oczy i nosek namalować 
ketchupem. Tak przyrządzone myszki ułóż na wierzchu sałaty. 

 
 

 


