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PRZYSZŁA DO NAS JESIEŃ W JESIENNYCH BUCIKACH, 

LECIUTKO STOPAMI KORON DRZEW DOTYKA, 

WŚRÓD LIŚCI WIRUJE, Z WIETRZYKIEM SIĘ BRATA. 

I PRZĘDZIE Z PAJĄCZKIEM NIĆ BABIEGO LATA. 

Maria Lorek 
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Kochane Dzieci!  

Drodzy Rodzice! 

Drodzy Rodzice! Witam w tegorocznym pierwszym numerze                   
„Szczęśliwa Trzynastka” -gazetki skierowanej do Dzieci i Rodziców. 

Mimo, iż jesień mamy już od 23 września to jednak dopiero październik 

jest tym miesiącem, w którym odczuwamy jej zwiastuny i uroki. 

Zapomnieliśmy już o wakacjach, mimo że za oknem jeszcze cieplutko. 

Postarajmy się w październiku znaleźć czas na spacery.                    

Codziennie przez chwilę wyglądajmy przez okno, rozkoszujmy się 

każdą wolną chwilą... nie śpieszmy się chociaż czasami… 
 

Małgorzata Gułaś 

 

 

KĄCIK DLA RODZICÓW 

POCZYTAJ SWOJEMU DZIECKU 

KĄCIK DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW 

PRZEDSZKOLAKI GOTUJ 
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„Dlaczego chore dziecko powinno zostać w domu?”  

                                                                                                                                

     Ranki w tym miesiącu zwykle bywają chłodne, zaś w południe cieszy nas 

jeszcze ciepłe słonko. Jednak coraz częściej się przeziębiamy czy też chorujemy. 

Katar, ból gardła, lekki kaszel – takie dolegliwości pojawiają się                           

u większości maluszków już na początku jesieni , gdy zaczną uczęszczać do 

przedszkola. Przytrafia się to najczęściej dzieciom nie posiadającym starszego 

rodzeństwa, które wcześniej sporadycznie miały kontakt z innymi wirusami, 

bakteriami. 

     Wraz z nastaniem jesieni dni stają się coraz krótsze, deszczowa pogoda jest 

codziennością, a do tego dochodzi jeszcze zmęczenie wywołane zbyt wczesnym 

wstawaniem. Dodajmy do tego często brak śniadania przed wyjściem lub też 

niewłaściwy posiłek - to wszystko sprzyja rozwoju infekcji. 

     Nawet niewielkie objawy przeziębienia ,jak katar czy kaszel, a w innych 

wypadkach wymioty czy biegunka świadczą o tym , że dziecko jest osłabione,               

a jego organizm walczy z infekcją.  

    Dobrze pozwolić mu odpocząć, nabrać sił, wyspać się, odpowiednio się 

nawodnić w domowym zaciszu. Pamiętajmy, że zdrowa, wartościowa                    

i urozmaicona dieta, ruch na świeżym powietrzu, odpowiednia dla wieku ilość 

snu w dobrze przewietrzonym i nieprzegrzanym pomieszczeniu oraz regularny 

tryb życia pomogą naszym dzieciom zdrowo się rozwijać. 

To wy – rodzice i najbliżsi opiekunowie dzieci – jesteście najlepszymi 

lekarzami. 

Czasami wystarczy otoczenie dziecka troskliwą opieką, podać pożywną zupę 

czy malinową herbaty, aby uniknąć rozwoju infekcji i zbudować jego 

odporność. 

Pamiętajmy o tym, że najważniejsza jest profilaktyka – trwa znacznie krócej                   

i jest mniej uciążliwa niż doprowadzenie organizmu do równowagi po ciężkiej 

chorobie i antybiotykoterapii. 

    Rodzice nie mogą oczekiwać, że nauczyciele w przedszkolu będą mieli 

możliwość zadbania o to, co w sytuacji rozwijającej się infekcji lub 

choroby jest naszemu dziecku potrzebne. Przypomnijmy, że nauczyciele 

nie mogą podawać żadnych leków, co jest wskazane m.in. w przypadku 
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bardzo wysokiej gorączki czy ostrej biegunki. Zapewnienie 

indywidualnej opieki nad dzieckiem w czasie infekcji to obowiązek 

rodziców. Ponadto należy pamiętać o tym, że wychowawcy mają 

obowiązek troszczyć się o dobro całej grupy, a pozwalając na 

przebywanie zainfekowanego dziecka w sali ze zdrowymi dziećmi – 

narażają je na zarażenie. 

     Zanim poślemy do przedszkola dziecko ze świadomością, że mu coś 

dolega, pomyślmy przez chwilę, jak byśmy się czuli, doświadczając złego 

samopoczucia, a przebywając w sali pełnej dzieci, nie mogąc odpocząć, 

położyć się i zasnąć w ciszy. 

Organizm każdego człowieka potrzebuje w czasie infekcji spokoju                      

i troskliwej opieki bliskiej osoby – wtedy zdecydowanie szybciej 

odzyskuje równowagę i „wraca do zdrowia”. 
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PRO POZYCJE JESIENNYCH ZABAW Z DZIECKIEM 

 

 

 

 

 

 

1. Zorganizujcie ognisko – koniecznie z pieczonymi 

ziemniakami 

2. Zagrajcie w klasy, nauczcie się skakać na skakance, 

lub pograjcie w gumę – jednym słowem, pokaż 

swojemu dziecko w co Ty się bawiłaś, kiedy byłaś mała. 

3. Spacer w deszczu, z kolorowym parasolem i koniecznie 

w kaloszach, żeby można było wejść do tych wszystkich 

głębokich kałuż. 

4. Zabawa w kolorowych liściach  

5. Stwórzcie własne jesienne obrazki 

6. Znajdź drzewo pasujące od liści – to kolejna prosta 

zabawa, wystarczy, że nazbierasz trochę liści z 

okolicznych drzew, a zadaniem dziecka będzie później 

odnalezienie drzewa, z którego ten liść mógł spaść 

7. Jesienne szukanie skarbów – przygotowujemy listę 

rzeczy (najlepiej obrazkową), które dziecko ma znaleźć 

podczas spaceru i ruszamy.  

8. Zagrajcie w kasztany. Samodzielnie zrób dziurki w 2 

kasztanach , tak aby przebiły kasztana na wylot. 

Przewlecz sznurówki przez kasztany, zwiąż sznurówkę i 

zabawa gotowa. 
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Poczytaj swojemu 

dziecku… 
KOCHANI RODZICE 

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ, 
DLATEGO - CZYTAJCIE SWOIM DZIECIOM 

20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE! 

 
 

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 jesień, a po niej zaraz zima, ostra. Nie 

znajdziecie nic do jedzenia, kiedy nadejdzie mróz. Zajączki pobiegły 

dalej.  

Co to znaczy jesień? Czy to wiatr, czy człowiek, może burza?   

Dlaczego trzeba tak się śpieszyć? Napotkały borsuka, który 

właśnie pogłębiał swoją norkę.  

-Co robisz borsuku?  

- Sprzątam i powiększam domek, żeby pani jesień mogła zasypać 

mnie listkami. Będzie mi ciepło aż do wiosny.  

Ciekawe jak Pani Jesień 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 jesień tuż, tuż. 

Ona pomoże nam w gromadzeniu zapasów na zimę. 
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Teraz to już całkiem zajączki nie wiedziały co myśleć o tej dziwnej 

postaci, która na pewno i ich odwiedzi. Muszą czym prędzej 

dowiedzieć 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 wiedzieć jak wygląda Jesień! 

Prosimy, niech pani wyjdzie!  

Dwa niemądre zajączki nie wiedziały, że sowy w dzień śpią i rzadko 

wychodzą, kiedy świeci słońce. Usłyszały te krzyki zwierzątka i 

przydreptały pod dąb.  

Pierwszy odezwał się miś:  

- 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 Jesień jest dobra, każdemu pomaga zbierać 

zapasy, maluje liście, zrzuca owoce z drzew. Jest wysoka jak 

niedźwiedź, ma puszysty kolorowy ogon, kolce na łapkach i długie 

uszy jak my, żeby słyszeć każde zwierzątko w lesie.  

Z dziupli wysunęła się sowa:  

- Uch-uuu, uch uuu, ale z was głuptasy, Jesień właśnie przyszła       

i nikt jej nie zobaczył. Rozwinęła skrzydła i odleciała. 
AUTOR: Alina Gierun 

A ty jak myślisz? Jak wygląda Pani Jesień? Narysuj swój obrazek 

Jesieni. Powodzenia! 
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JESIENNA  ZGADUJ – ZGADULA 

 

Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie. 

 Kiedy deszcz rosi, nad głową go nosisz. 

 (parasol)  

 

                  Co jesienią z dębu spada? 

                      Co ze smakiem dzik zajada? 

                                                           (żołędzie) 

 

Co to za pani w złocie, czerwieni,  

sady maluje, lasy 

 A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,  

śnieżna zawieja po świecie  

(jesień) 

Bez skrzydeł-a jednak lecę, nie mam rąk,  

a jabłka zrywam. Nie mam ust-a zgaszę świecę, 

 powiedz, jak ja się nazywam?  

(wiatr) 

Spadają z drzewa żółte, czerwone. 

Wiatr je niesie w tę i tamtą stronę. 

(liście) 

                        Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je bierze.  

Odziera z odzienia i w koniki zamienia. 

 (kasztany) 
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Pokoloruj według wzoru 
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Którą drogą wiatr porwał jesienne listeczki? 
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Narodowe Święto Niepodległości 

polskie święto narodowe, ochodzone co roku 11 listopada                                                                           

na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości                                                             

w 1918 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam dzieci do poznania wiersza W. Bełzy 
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PRZEDSZKOLAKI GOTUJĄ 

           FRYTKI Z BATATÓW  

Większość dzieci przepada 

 za frytkami z ketchupem.  

Niestety, gotowe lub mrożone                                                                      

są pełne tłuszczu i pustych kalorii.  

Zamiast tego rób własne domowe frytki. 

 

Wykorzystaj słodkie ziemniaki (bataty), które są źródłem witamin A i C. 

PRZYGOTOWANIE  

• Piekarnik nagrzać do 220 stopni C.  

Bataty umyć, osuszyć i pokroić na kawałki np. wzdłuż na "frytki".  

Oprószyć solą, pieprzem, wysmarować oliwą i posypać posiekanymi listkami 

ziół. 

• Wyłożyć na blachę do pieczenia i piec do miękkości przez około 20 minut 

(można sprawdzić widelcem). 

Następnie gotowe frytki przekładamy na talerz. SMACZNEGO!!! 
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Kasztanowe domki 

 

Kasztanowe domki z plasteliny, tektury i kasztanów to prosta jesienna zabawa, 

dzięki które można stworzyć całe kasztanowe miasteczko w różnych kolorach.                                                                   

Jestem pewna, że zrobicie piękne prace! 

Potrzebne materiały: plastelina, kasztany lub żołędzie z czapeczkami, liście, 

tektura lub kolorowe kratki z bloku technicznego, nożyczki, wykałaczka, liście do 

dekoracji. 

Kasztanowy domek krok po kroku 

W pierwszej kolejności przyklejcie do kasztana dwie niewielkie żółte kuleczki                            

w miejscu, gdzie chcecie umieścić okna.                                                                     

Następnie przyklejcie na środku drzwi do domku.                                                      

Z innego koloru zróbcie malutkie wałeczki, którymi otoczycie okna, ramy okienne             

i drzwi.                                                                                                                                      

Za pomocą wykałaczki zróbcie małe kreseczki na drzwiach. Będą imitować deski                        

i stworzą ciekawy, naturalny dach kasztanowych domków                                                                                                              

Z kawałka tektury lub sztywniejszej kartki wytnij prostokąt, który po złożeniu na 

pół stworzy daszek, oraz trójkąt którym wypełnisz poddasze.                                       

Elementy dachu możesz umocować do kasztana za pomocą kawałków plasteliny. 

Na końcu możesz przykleić pod kasztanowym domkiem kawałek zielonej trawki, a 

na dachu mały komin. Gotowe! 

 

Opracowała  

Małgorzata Gułaś 


	Kasztanowe domki

