
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 

 

Nr 1. Wrzesień  2021 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



 

Drodzy Rodzice 

 

  

Zaczynamy! Nie mogliśmy się doczekać Waszych dzieci                      
w przedszkolnych salach, szatniach, placach zabaw. Dobrze, że 
już są. I dobrze, że Wy jesteście. Mamy nadzieję, że wspólnie 

doświadczymy w nadchodzącym roku przedszkolnym mnóstwa 
radości, wyzwań, spotkań, inspiracji, odkryć i zaskoczeń.  
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Ogłoszenia przedszkolne 
 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 21.09  o g.15.45  w czasie 

Eucharystii. 

2.       Dziecko wprowadza do szatni jeden rodzic/ opiekun. Dotyczy to również odbioru 

dziecka z przedszkola. Prosimy, o zakładanie masek    i niezatrzymywanie się przy drzwiach 

sali. Na rozmowy  i konsultacje z nauczycielami prosimy umawiać się telefonicznie. 

3.       Parking będzie czynny w g. 7.30 – 9.00 i 15.00 – 16.00. 

4.       Wszystkie inne ważne informacje zostaną przekazane w czasie zebrań grupowych. 

Terminy zostaną podane przez wychowawców grup. 

Kochani, za nami czas wakacyjnych podróży, cieszenia się rodzinnym 

wypoczynkiem, podziwiania piękna otaczającego świata. Zachęcamy do wykonania 

„WAKACYJNEJ POCZTÓWKI DO NIEBA” Można na niej umieścić zdjęcia zawierające 

najciekawsze momenty minionego czasu wytchnienia, miejsca, które zwiedzaliśmy, ludzi, 

których spotkaliśmy, krótką modlitwę lub cytat z Pisma Św. … Wykonaną i podpisaną 

POCZTÓWKE, formatu A4 prosimy przynieść do przedszkola w terminie do 7. września. 

/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

Książeczki o adaptacji w przedszkolu 

 

Może warto zaopatrzyć się w niektóre z nich i razem z dzieckiem oswajać temat  

bycia w przedszkolu? 

 

Katarzyna Kozłowska „Feluś i Gucio idą do przedszkola” 

Justyna Bednarek, Marta Kurczewska „Dusia i Psinek-Świnek. Pierwszy dzień w 

przedszkolu” 

Lucy Cousins „Mysia w przedszkolu” 

Tor Age Bringsvaerd, Anne Holt „Kacper i Emma. Najlepsi przyjaciele” 

Nadine Brum – Cosme „Tata już biegnie” 

Przemysław Liput „Rok w przedszkolu” 

Gunilla Bergstrom „Pospiesz się, Albercie” 

Beth Bracken „Tomek mały jest nieśmiały” 

 

 

Dlaczego warto czytać dzieciom przed snem:  budujemy rytuały, a to sprzyja poczuciu 

bezpieczeństwa, nawiązujemy relacje,  dziecko może się wyciszyć, dzięki światłu lampki 

nocnej u dziecka może się wydzielać melatonina, co pozwala spokojniej zasypiać, 

słuchanie wspiera rozwój dziecka, dobrze wpływa na wyobraźnię, jest bezpieczniejsze niż 

bajki telewizyjne, pozytywnie modeluje późniejsze samodzielne czytanie dziecka. 

 

 



 

Przyjaciele Kłapouchego we wrześniu: 

 

 poznają swoich nauczycieli i rówieśników, 

 poznają rozkład sali, pomieszczeń przedszkolnych                                     

oraz ogród przedszkolny, 

 utrwalają orientację w sali oraz poznają jej wyposażenie, 

 poznają zawody osób pracujących w przedszkolu, 

 rozpoznają swoje znaczki w szatni, 

 kształtują codzienne nawyki higieniczne po zabawie                               

i przed posiłkami, 

 kształtują umiejętność wspólnej i zgodnej zabawy, 

 są zachęcani do używania imion kolegów i koleżanek 

podczas zabawy, 

 wdrażają się do uważnego słuchania, 

 poszerzają doświadczenia językowe, 

 poznają instrumenty muzyczne, 

 kształcą słuch muzyczny, 

 są zachęcani do uczestniczenia w zabawach ruchowych, 

 bawią się wybranymi zabawkami w kącikach zainteresowań, 

 przeliczają 1-3, 

 poznają kolory podstawowe, 

 wskazują/ nazywają części ciała, 

 poznają zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po 

drodze oraz prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, 

 umieją nazwać wybrane ubrania, 

 poznają zawód lekarza oraz strażaka, 

 rozwijają plastyczną inwencję twórczą, 

 usprawniają motorykę małą, 

 potrafią ustawić się w pary oraz zrobić koło, 

 rozumieją znaczenie pojęcia uprzejmość oraz 

odpowiedzialność, 

 kształtują umiejętność uprzejmego zachowywania się                             

w różnych sytuacjach, 

 poznają zasady funkcjonowania w grupie, 

 zwracają uwagę na przestrzeganie ustalonych zasad, 

 są zachęcani do używania zwrotów grzecznościowych.  

 

 



 

 

Piosenka: 

Witaj 

 

sł. prof. Marta Bogdanowicz, 

melodia piosenki „Panie Janie” 

 

Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka). 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy cię witamy, 

wszyscy cię kochamy. 

Bądź wśród nas, bądź wśród nas. 

 

 

Przyjaciele Kubusia Puchatka we wrześniu poznają: 

 

Nową salę zabaw, łazienkę i znaczki rozpoznawcze 

Nauczycieli i opiekunów oraz pozostałe osoby pracujące  

w przedszkolu 

Zasady regulujące współpracę w grupie 

Zasady bezpiecznej zabawy w sali i na placu przedszkolnym  

Sposoby wakacyjnego wypoczynku (nad morzem, w górach,  

na wsi, w lesie) 

Znaczenie przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej 

Zasady prawidłowego zachowania się na przejściu dla pieszych 

Pracę Policjanta 

Znaki jesieni w przyrodzie: zmiana barwy liści, usychanie, 

opadanie, spadające kasztany, żołędzie, orzechy, ochłodzenie 

Klasyfikują wg określonych cech: kolor, wielkość, kształt 

Kolory jesieni (czerwony, żółty, brązowy, pomarańczowy) 

Liczenie w zakresie 3 

 

Wiersz:    „Spacer po ulicach” 

Chcemy lepiej niż rodzice 

pieszo chodzić przez ulicę. 

Po chodniku z wielką wprawą 

wędrujemy stroną prawą. 

Wiersz: 

Baloniku nasz malutki, 

rośnij duży, okrąglutki. 

Balon urósł, że aż strach, 

przebrał miarę, no i trach! 

  
 

 

 



 

Gdy czerwone światło świeci 

stoją w miejscu wszystkie dzieci. 

Gdy świeci zielone 

maszerują na drugą stronę. 

Piosenka: „Kolorowe listki” 

(sł. I muz. D.i K. Jagiełło) 

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.  

Kolorowe listki na wietrze szumiały.  

Szu, szu, szu, szumiały wesoło.  

Szu, szu, szu, wirowały w koło. 

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.  

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.  

Hop, hop, hop, tak sobie skakały.  

Hop, hop, hop, w koło wirowały. 

Kolorowe listki spadły już na trawę.  

Kolorowe listki skończyły zabawę.  

Cicho, sza, listki zasypiają.  

Cicho, sza, oczka zamykają 

 

Przyjaciele Królika we wrześniu: 

 poznają nową salę, 

 poznają sposoby pomocy koleżankom i kolegom, 

 rozwijają umiejętność rozwijania emocji i mówienia o nich, 

 ustalają i przestrzegają zasad panujących w przedszkolu, 

 przypominają zasady korzystania z placu zabaw, 

 poznają sposoby spędzania wakacji przez koleżanki i kolegów          

z grupy, 

 stosują zasady kulturalnego zachowania się i używają słów: 

proszę, dziękuję, przepraszam, 

 poznają schemat własnego ciała, 

 wyróżniają i nazywają części ciała, 

 poznają pracę architekta i urbanisty, 

 



 poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, 

 wyodrębniają samogłoskę „o” i w nagłosie, 

 utrwalają nazwy figur geometrycznych, 

 dostrzegają niebezpieczeństwo wynikające z kontaktów              

z nieznajomym, 

 poznają sytuację zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, 

 rozwijają umiejętność dokonywania analizy dźwiękowej 

wyrazów, 

 poznają numery alarmowe: 112, 999, 998, 997, 

 kształtują umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi 

i porządkowymi, 

 poznają pracę policjanta, 

 poznają wygląd i znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz znaków 

drogowych, 

 poznają pracę strażaka, 

 utrwalają znajomość imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. 

 

Wiersz „Kodeks pięciolatka” 

Pięciolatek dobrze wie, 

jak ma w grupie bawić się. 

Lalką, piłką czy klockami, 

zawsze w zgodzie z kolegami. 

Pięciolatek nie narzeka, 

na swą kolej grzecznie czeka. 

Chociaż czasem ktoś się krzywi, 

wszyscy muszą być cierpliwi. 

Pięciolatek, zuch nie lada, 

po zabawie sam układa: 

auta, misie w równym rządku, 

bo nie boi się porządku. 

Zna przedszkolak moc książeczek, 

lecz nie podrze ich karteczek, 

delikatnie je przekłada – 

niszczyć książek nie wypada. 

 

 

 

 

 



Piosenka „Czarodziejskie słowa” 

Znam takie czarodziejskie słowa, 

Które już słyszał każdy z Was, 

Które sprawiają, że żyć jest przyjemniej, 

A brzmią one właśnie tak: 

 

Ref. Dziękuję, przepraszam i proszę 

Jak piękne są słowa te. 

Kto chce być uprzejmy i kto chce być miły 

Używa tych słów cały dzień. x 2 

 

Gdy wchodzę gdzieś dzień dobry mówię, 

żeby przywitać ładnie się. 

Wychodząc żegnam się też do widzenia, 

rodzice tak uczą mnie. 

 

Ref. Dziękuję, przepraszam i proszę… 

 

Przyjaciel Tygryska we wrześniu: 

 

 współdziałają z kolegami w zabawie, stosują zwroty 

grzecznościowe  

 rozróżniają i nazywają emocje i uczucia przyjemne                                

i nieprzyjemne, mają świadomość, że odczuwają i przeżywają je 

wszyscy ludzie  

 podejmują próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na 

drodze negocjacji, kompromisu  

 przestrzegają zasady bezpieczeństwa w sali i na placu zabaw  

 znają zasady zachowania się na ulicy i bezpieczeństwa, 

wyjaśniają znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze 

świetlnym, rozpoznają wybrane znaki drogowe z grupy 

ostrzegawczych, nakazu, zakazu, wyjaśniają ich znaczenie, 

wymieniają numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego, policji  

 stosują w praktyce umowne znaki – piktogramy, odszukują 

różnice                    i podobieństwa na ilustracjach  



 uczestniczą w zabawach dramowych, wchodzą w rolę, rozwijają 

wyobraźnię  

 wymieniają cechy dobrego kolegi  

 rozmawiają o przyjaźni  

 wypowiadają się na temat ilustracji, opowiadania, formułując 

dłuższe wypowiedzi  

 dokonują analizy sylabowej swojego imienia, rozróżniają głoski 

na początku      i końcu imienia. 

 doskonalą sprawność grafomotoryczną  

 rozwijają poczucie rytmu, śpiewają piosenki z dziecięcego 

repertuaru, ilustrują ruchem jej treść  

 klasyfikują przedmioty według wskazanej cechy, układają rytmy  

 odczytują globalnie wybrane wyrazy  

 określają położenie przedmiotów w przestrzeni, orientują się                    

w schemacie własnego ciała  

 wyrażają siebie w pracach plastycznych  

 dokonują pomiarów długości za pomocą sznurka  

 zaznaczają kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniem 

nauczyciela  i odtwarzają je na kartce − dodają i odejmują na 

konkretach, porównują liczbę elementów w różnych zbiorach  

 posługują się swoim adresem zamieszkania  

 rozpoznają i nazywają wielką i małą literę „o”, utrwalają jej obraz, 

odczytują rebusy  

 kreślą wzory literopodobne w liniaturze, podejmują próby 

pisania liter w liniaturze  

 przeliczają elementy zbiorów i oznaczają ją za pomocą cyfry „1”, 

wyróżniają przedmioty, w których znajduje się cyfra „1”  

 oceniają swoje zachowanie w kontekście przyjętych norm                         

i zasad; przyjmują respektują i tworzą zasady  

 

,,Jestem samodzielny” Tadeusz Baranowski 

 

Jestem samodzielny 

Sam ubieram się co rano, 



Kiedy do przedszkola pora. 

Nie chcę, by mi pomagano, 

Jak się to zdarzyło wczoraj. 

Sztućce – moi przyjaciele, 

Tak jak mydło oraz szczotka. 

Swoje łóżko sprawnie ścielę, 

Zabawki po sobie sprzątam. 

Samodzielność – słowo miłe, 

Dumne i nie byle jakie. 

Żaden dla mnie to wysiłek 

Samodzielnym być starszakiem! 

 

,,Liście”  Maria Gerson-Dąbrowska 

 

Wietrzyk chodzi po ogródku, strąca złote liście. 

Wietrzyk gra, a one tańczą, raźno, zamaszyście. 

Szur, szur, szur, szur, szu, szu, szu! 

Lecą, lecą liście z drzewa żółte i czerwone, 

kręcą, kręcą się w powietrzu, w tę i w tamtą stronę. 

Szur, szur, szur, szur, szu, szu, szu! 

Wietrzyk chodzi po ogródku, Do tańca je prosi, 

„Tańczcie! Tańczcie!” Słonko świeci, 

wiatr listki roznosi. 

Szur, szur, szur, szur, szu, szu, szu! 

To podlecą, to opadną, Spłoszoną gromadą, 

Aż bezsilne i omdlałe Pokotem się kładą. 

 

Piosenka 

 Przedszkolaki to my!  

muzyka i słowa: Renata Szczypior 

 

1. Kiedy wchodzimy do przedszkola 

 pani z uśmiechem wita nas:  

Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!  

 



 Razem spędzimy miło czas! 

 

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,  

tu uczymy się i poznajemy świat,  

tu szukamy drogi do krainy marzeń  

i z książkami jesteśmy za pan brat!  

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,  

i bawimy się wesoło: ja i ty,  

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:  

– Przedszkolaki to my! 

 

2.  Czeka nas tutaj przygód wiele,  

miło spędzimy cały dzień.  

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,  

w domu niech siedzi sobie leń! REF….. 

 

3. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,  

lubimy razem w piłkę grać.  

Chętnie dzielimy się zabawkami,  

i potrafimy o nie dbać. REF….. 

 

/././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

Coroczna garść podpowiedzi „Jak przeżyć adaptację” 

 

Drodzy Rodzice 

 

• Sami zachowajcie spokój. Dziecko widząc wasze podenerwowanie, bezbłędnie 

wczuje się w nastrój i nic nie dadzą zapewnienia, że „będzie fajnie”.  

• W żadnym razie nie straszcie przedszkolem. Zakazane są zdania typu: „Jak 

będziesz płakał, to my będziemy się z ciebie śmiać”. 

• Płacz to naturalna reakcja dziecka na rozstanie i sposób radzenia sobie ze 

stresem, jaki niesie ze sobą nowa sytuacja. Udzielajcie wsparcia adekwatnie – nie 

panikujcie.  

 



• Opowiadajcie zabawne historie przedszkolne z własnego życia lub chociażby te 

zasłyszane. 

• Dotrzymujcie słowa. Mówcie prawdę. Jeśli mówicie, że przyjdziecie po obiedzie, 

to bądźcie punktualnie. Dzieci nie znają się na zegarkach, kiedy obiad mija,                      

a mamy czy taty nie ma, ich świat się rozpada, tracą poczucie bezpieczeństwa                   

i zaufanie w Wasze słowa. 

• Z rana ważne jest krótkie pożegnanie. Kiedy dziecko zorientuje się, że płacząc, 

zatrzymuje rodzica jeszcze na chwilę, będzie płakało ciągle. Tak więc ustalony 

rytm: szatnia, dziarska zmiana obuwia, buziak i do sali. Pamiętajcie o pogodzie 

ducha przy rozstaniu. Dziecko potrzebuje Waszego uśmiechu i opanowania. W 

czasie rozstania będzie obserwować Wasze miny i zachowanie. Niepokój czy 

zdenerwowanie mamy lub taty mogą mu się udzielić. Warto przećwiczyć uśmiech 

i pewny krok. 

• Niektórym dzieciom pomaga zabranie ze sobą z domu do przedszkola czegoś, 

co ma moc dodawania odwagi i pocieszania, np. przytulanki, kocyka, zdjęcia 

mamy. 

• Pamiętajcie, że bardzo często, dziecko, które zapamiętaliście  w smutku, po 

zamknięciu drzwi „godzi się z sytuacją” i bawi się  w najlepsze, podczas, kiedy Wy 

zadręczacie się myślami, czy aby nie za wcześnie do przedszkola. 

• Zauważajcie i doceniajcie każdy najmniejszy nawet sukces Waszego dziecka: 

odwagę, samodzielnie włożone buty, uśmiech. Wyrazy wsparcia dadzą mu 

motywację do samodzielnych kroków w przedszkolu. 

• Nie obiecujcie: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz.  

• W pierwszych tygodniach, po powrocie z przedszkola, poświęcajcie dziecku 

więcej czasu niż zazwyczaj. Zuch – przedszkolak zasługuje na podwójną dawkę 

przytulania i zabawy. Czułości, czas spędzony na kolanach czy wspólnej zabawie 

na dywanie, czy ruch na powietrzu pozwolą dziecku pozbyć się napięcia i nabrać 

energii na kolejny dzień poza domem. Łatwiej będzie jej wyruszyć jutro do 

przedszkola. 

• Sami uwierzcie, że Wasze dziecko sobie poradzi. 

• Warto pomóc dziecku w samodzielności już teraz. 


