
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Nr 8. Październik 2021 

 

 

 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 

 



Drodzy Rodzice 

 

 Przed nami kolejny miesiąc wspólnej drogi. 

Patrząc za okna, nie sposób nie zauważyć zachwycającej 

kolorystyki, którą podarowuje nam jesień. Postarajmy 

się, by nasze dzieci mogły ją również dostrzec. Tyle 

tematów można tu poruszyć! Przemijanie i cykl życia w 

przyrodzie. Od żółknięcia liści, przez zbieranie warzyw 

czy owoców na ptakach odlatujących do ciepłych krajów 

skończywszy. Bycie w otaczającej nas rzeczywistości i 

dostrzeganie jej niuansów daje większą wrażliwość, uczy 

spostrzegawczości, wyciągania wniosków, wdzięczności, 

podziwu i zachwytu. 

 Fakt, że październik to miesiąc różańca i Maryi 

dodatkowo nadaje wartości tym dniom. Tworzy 

przestrzeń do rozważań nad życiem Jezusa i Jego 

rodziny. A gdzie robi się to lepiej niż w naszych 

rodzinach? 

 

   
 

 

 

 

 

Redakcja 



Emocje – rozmawiać o nich czy nie rozmawiać? 

 Rozmawiać! Wielu z nas dorosłych ma potężne 

problemy z rozumieniem i wyrażaniem własnych emocji. 

Często dlatego, że nikt nie poświęcał im uwagi, kiedy my 

byliśmy mali. Warto nie kontynuować tego u naszych dzieci. 

Jak zacząć? Od zauważania emocji u bohaterów czytanych 

książeczek czy oglądanych bajek. Kiedy, ktoś jest smutny lub 

wesoły, zdenerwowany, zawstydzony lub przestraszony, 

zatrzymajmy się nad tym przez chwilę. Skomentujmy. 

Zapytajmy dziecko, jak ono myśli: co tu się wydarzyło? 

Dowiedzmy się, po czym można poznać tę konkretną, 

zauważoną emocję na buzi i w całym ciele: gdzie czuje się 

złość, gdzie wstyd, gdzie strach? Dzieci są mądre, potrafią 

opisać twarz smutnego człowiek lub nawet ją pokazać. Stąd 

już krok do rozmowy o tym, jak ty to czujesz: czego się 

boisz, co cię złości, czego się wstydzisz? I kolejny krok: co z 

tym zrobić? Bo wiemy, że coś z tym trzeba zrobić, prawda?  

 

 

Nie myślimy przecież, że na złość pomaga powiedzenie 

„Nie złość się”, a na strach „Nie ma się czego bać”? Gdyby 

ktoś z nas tak myślał, to jednak się nie udaje. Jeśli spychamy 

emocje, nie pozwalamy ich wyrazić, wchodzimy na drogę 

długotrwale przygotowywanych problemów psychologicznych, 

społecznych, często również zdrowotnych (przewlekłe bole 

mięśni, wrzody na żołądku, problemy skórne, gastryczne i wile 

innych. Przecież nie chcemy tego ani dla siebie, ani dla 

naszych dzieci, prawda? 

Czyli, co z tym zrobić? Po pierwsze uświadomić sobie, 

że nie ma złych i dobrych emocji. Są te, których 

doświadczanie jest przyjemne i te, których nie chcielibyśmy 

doświadczać. Ale żadne z uczuć nie jest złe. 

Jak to nie, zapytają niektórzy. A złość? Złość jest zła. 

Otóż nie. Zobaczcie, nawet pan Jezus, kiedy przeganiał 



kupców i handlarzy  ze świątyni, był nieźle zezłoszczony. Nie 

ma w tym fragmencie nic o jego cichym głosie, a jest 

wyraźnie o postronku i zagniewaniu. Czyli to nie złość jest zła. 

Złe może być to, co zrobię pod jej wpływem. To oznacza, że 

emocje można przeżywać konstruktywnie i 

niekonstruktywnie. Jeśli czuję złość, mogę kogoś uderzy i to 

jest niewłaściwe. Ale jeśli czuję złość i z tego powodu głośno 

krzyknę, pomaluje kartkę czarnym flamastrem, podrę starą 

gazetę – to nikomu nie robię krzywdy, a rozładowuje napięcie. 

I o to chodzi. Wtedy nie odkłada mi się ono w postaci migreny 

czy biegunek. Wydaje się proste, a z doświadczenia widzimy, 

jakie jest trudne.  

Robimy tyle rzeczy dla naszych dzieci. Może warto 

zamienić którąś z tych aktywności na emocjonalne 

zrozumienie? 

Jest wiele książeczek, które mogą nam w tym pomóc. 

Dostępne są gry ( np. MEMORY HUMORY lub MEMO – EMO),  

kapitalne profile na IG lub FCB (@rozwojowamama, 

@wymagające, @pozytywnadysycplina), gdzie można uzbroić 

się w wiedzę, dookoła nas prowadzone są rozmaite warsztaty 

i szkolenie z emocjonalności dziecka. Wystarczy się 

rozejrzeć . 
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

Ogłoszenia przedszkolne 

 
4,5.10 (pn., wt.) g.16.00 RODZINNY RÓŻANIEC NA JASNEJ 

GÓRZE 

6.10 (śr.)  Akademia Małego Odkrywcy 

14.10 (cz.) WARSZTATY BIBLIJNE Z JASIEM POCIECHĄ PT. 

„ŚWIĘTY JÓZEF” 

 

28.10 (cz.) BAL ŚWIĘTYCH 

 



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

Przyjaciele Kłapouchego w październiku: 
 

 korzystają z kącików tematycznych, zgodnie bawiąc się                

z innymi dziećmi; 

 starają się używać imion kolegów i koleżanek; 

 zacieśniają więzi z grupą podczas wspólnych powitanek; 

 nazywają własne uczucia; 

 biorą czynny udział w zabawach ruchowych;  

 podczas działań ruchowych stosują się do poleceń N.; 

 ustawiają się w kole; 

 ćwiczą pamięć w zabawie; 

 odkładają zabawki na miejsce po skończonej zabawie; 

 mają świadomość konieczności mycia rąk przed posiłkami              

i po zabawie; 

 poznają znaczenie określenia „ubierać się na cebulkę”; 

 recytują wierszyki i uczą się słów piosenek; 

 tańczą, poruszają się do rytmu; 

 poznają instrument muzyczny: kołatkę i znają jego nazwę; 

 ćwiczą percepcję słuchową; 

 odkrywają i dostrzegają zmiany zachodzące                                  

w przyrodzie; 

 wymieniają symptomy jesieni; 

 potrafią nazwać i opowiadają o znanym im środowisku, takim 

jak: las, łąka, park; 

 rozpoznają i nazywają zwierzęta żyjące w lesie; 

 dopasowują materiał przyrodniczy do ilustracji, 

uwzględniając miejsce jego występowania; 

 tworzą prace plastyczne, myją dokładnie ręce po pracach              

z wykorzystaniem farb; 

 rozumieją i utrwalają pojęcia: nad, pod; 



 klasyfikują przedmioty ze względu na wielkość, używając 

określeń: mały, duży; 

 

Piosenka:  

„OLA I LIŚCIE...”  

 

Poszła Ola na spacerek 

Na słoneczko, na wiaterek 

A tu lecą jej na głowę 

Liście złote i brązowe…(x2) 

Myśli Ola – Liści tyle 

Zrobię bukiet z nich za chwilę 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

 

Wiersz:  

MAM TRZY LATKA... 

Autor: Irena Suchorzewska 

Mam trzy latka, trzy i pół, 

sięgam głową ponad stół, 

mam fartuszek z muchomorkiem, 

do przedszkola chodzę z workiem. 

Umiem pantofelki zmieniać, 

rączki myję do jedzenia, 

ładnie żegnam się i witam, 

tańczę kiedy gra muzyka.  

 

 

 

Przyjaciele Kubusia Puchatka w październiku poznają: 
 

 Znaki jesieni w przyrodzie: zmiana barwy liści, usychanie, 

 opadanie, spadające kasztany, żołędzie, orzechy, 

ochłodzenie 

 Klasyfikują wg określonych cech: kolor, wielkość, kształt 

 Piękno lasu, rozróżniają kolory jesieni (czerwony, żółty, 

brązowy, pomarańczowy) 

 

 



 Wiadomości o lesie, nazywanie niektórych gatunków drzew 

 Wybrane grzyby jadalne i trujące 

 Dary jesienne z sadu i ogrodu (warzywa, owoce) 

 Potrzebę przygotowywania zapasów na zimę 

 Śpiewają i ilustrują ruchem treść piosenek „Wiewióreczka”, 

„Kolczasty jeż” 

 Tworzą prace plastyczne o tematyce jesiennej 

 W jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy 

 Wygląd i zwyczaje wiewiórki, jeża, niedźwiedzia, 

 Nazywają domy, w których mieszkają zwierzęta 

 Liczą do 4 

 

 

Wiersz:    

  

„Co wyrosło w sadzie?”  

Co wyrosło w sadzie 

u cioci Marysi? 

Bardzo dużo jabłek 

na gałęziach wisi. 

Na pewno są smaczne, 

pachnące, czerwone. 

A w pysznej szarlotce 

moje ulubione. 

  

Piosenka: 

 

„Wiewióreczka” 

  

Ruda wiewióreczka po sosence mknie. 

Ruda wiewióreczko, mocno trzymaj się. 

 

Skik, skik znika w mig, mocno trzymaj się./x2 

 

Ruda wiewióreczka już ucieka w las. 

Ruda wiewióreczko nie opuszczaj nas. 

 

Skik, skik znika w mig, nie opuszczaj nas./x2 

 



 

 

 

„Kolczasty jeż” 

 

A w ogrodzie jeżyk śpi. 

Zbudź się, jeżu, zbudź. 

Lecz nie podam ręki ci, 

bo mnie będziesz kłuć. 

 

Ref. Chociaż na grzbiecie 

jeżyk kolce ma, 

to każde z dzieci 

lubi go jak ja. 

 

Mój jeżyku, odwiedź nas, 

do przedszkola spiesz. 

Był już kotek gościem raz, 

może być i jeż. 

 

 

 

Zadania Przyjaciół Królika w październiku: 

 
 poszerzają swoją wiedzę na temat gatunków drzew; 

 przeliczają elementy zbiorów; 

 dostrzegają piękno otaczającej przyrody; 

 dostrzegają zmiany jakie zachodzą w przyrodzie jesienią; 

 poznają symbolikę wybranych roślin; 

 poznają warunki życia wybranych gatunków zwierząt i ich 

środowiska; 

 poznają zmiany w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze 

względu na porę roku; 

 poznają sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy; 

 poznają wartość „pracowitość” i jej znaczenie w życiu 

człowieka i zwierząt; 

 poznają znaczenie wyrazu „plon” 

 



 poznają roślinność uprawianą na polu; 

 rozumieją potrzebę i cel uprawiania roślin przez człowieka; 

 czytają globalnie wyraz „tata”; 

 poznają gatunki owoców i porównują ich wygląd, miejsce 

pochodzenia, ciężar, kształt; 

 porównują liczebność zbiorów; 

 poznają pracę pszczelarza i życie pszczół; 

 wyróżniają głoskę „i” w nagłosie wyrazów; 

 poznają i nazywają przetwory jesienne. 

 

Piosenka „Jesienny deszcz” 

 

Dziś chmurkę nad podwórkiem potargał psotny wiatr 

Aż deszcz popłynął ciurkiem i na podwórko spadł. 

 

Ref. Hej pada pada pada pada pada pada deszcz, 

Jesienny pada pada pada pada deszcz. 

 

Deszcz płynie po kominie, wesoło bębni w dach 

W blaszanej dzwoni rynnie i wsiąka w mokry piach. 

 

Ref. Hej pada pada pada… 

 

Kalosze wnet nałożę, parasol wezmę też 

Bo lubię gdy na dworze jesienny pada deszcz. 

 

Wiersz „Jeż” 

Krótkie nóżki, długi ryjek, 

ostre kolce ciało kryją. 

Ach, cóż to za groźny zwierz? 

To jest jeż, malutki jeż. 

Węszy noskiem w lewo, w prawo, 

to pod listkiem, to pod trawą, 

gdzie się kryje dobry łup. 

Drepcze mały jeż – tup, tup. 

Drepcze poprzez lasu gąszcze, 

łapie myszy, węże, chrząszcze... 

 



Gdy zimowe przyjdą dni, 

zagrzebany w liściach śpi. 

 

Przyjaciele Tygryska w październiku: 

 

• czytają obrazy, nazywają symbole, wyodrębniają i nazywają 

ich elementy  

• dokonują analizy głoskowej, określają miejsca głoski w 

nagłosie, śródgłosie i w wygłosie, układają zdania z wybranymi 

wyrazami, podają liczbę wyrazów w zdaniu  

• rozpoznają i nazywają wielką i małą literę „a”, ,,e”, ,,i”, 

odwzorowują kształt liter „o”, „a” , ,,e”, ,,i” 

• podejmują próby pisania litery „a”, ,,e”, ,,i” małej i wielkiej, 

prawidłowo odwzorowując jej kształt  

• uważnie słuchają utworu literackiego, recytują, układają 

zdania i historyjki do obrazków, rozwiązują zagadki, wyrażają 

swoją opinię i uzasadniają swój wybór  

• klasyfikują i segregują figury geometryczne według 

kształtu, wielkości i koloru  

• posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w 

zakresie 10,  

• rozpoznają, rozróżniają i nazywają cyfry „1,2,3,4,5”, 

przyporządkowują je do określonej liczebności zbioru, układają 

elementy jako wielokrotność liczb 1,2,3,4,5 

• dokonują pomiaru długości, posługując się wspólną miarą – 

krokami  

• porównują masę przedmiotów, określają ciężar  

• posługują się monetami 

• prowadzą różnorodne doświadczenia i obserwacje, 

wnioskują na podstawie dokonywanych doświadczeń oraz obserwacji  

• opisują walory wizualne i smakowe soku warzywno-

owocowego po degustacji  

• znają podstawowe zasady dbania o zdrowie, rozumieją 

znaczenie spożywania zwiększonej ilości witamin jesienią, znają 

zasady tworzenia piramidy żywieniowej, samodzielnie wykonuje 

posiłek z owoców i warzyw 



• opisują działanie i sposób wykorzystywania urządzeń 

mechanicznych i elektrycznych w gospodarstwie domowym, 

konstruują przepis, uwzględniając kolejność wykonywania czynności  

• muzykują z użyciem instrumentów, improwizują ruchem, 

rozwijają wrażliwość słuchową i pobudzają wyobraźnię  

• wykonują prace plastyczno-techniczne, tworzą kompozycje 

z materiału przyrodniczego 

• doskonalą sprawność manualną poprzez wycinanie, nacinanie 

i wiązanie supełków  

• rozpoznają podstawowe gatunki leśnych roślin i zwierząt  

• rozróżniają pojęcia „wewnątrz” i „na zewnątrz”  

• rozpoznają niebezpieczne sytuacje, znają numery alarmowe  

wiedzą, na czym polega troskliwa i odpowiedzialna postawa wobec 

innych 

 

Wiersz:  

,,Zielony, żółty, rudy, brązowy”  

Małgorzata Strzałkowska 

 

Zielony, żółty, rudy, brązowy 

Zielony, żółty, rudy, brązowy – 

jesień uderza mi już do głowy! 

Z radością witam jesienne chłody 

i rynny pełne spienionej wody! 

Z radością witam jesienne pluchy, 

jesienne wichry i zawieruchy! 

Nareszcie jesień! Nareszcie słota! 

Strumienie deszczu i góry błota, 

długie wieczory, kasztany, chmury, 

żołędzie, liście, mgły i kaptury! 

Wyciągam z szafy stos rękawiczek, 

kalosze, beret, ciepły szaliczek 

i skacząc sobie poprzez kałuże, 

pędzę przywitać jesienne burze! 

Zielony, żółty, rudy, brązowy – 

jesień uderza mi już do głowy! 

 

Król Lul i warzywa  



 Małgorzata Strzałkowska 

 

Król Lul z królestwa Tanariwa 

Rozkazał zniszczyć wszystkie warzywa, 

Lecz odkąd przestał warzywa jadać, 

Zaczął bez przerwy nad zdrowiem biadać. 

A że, jak każdy, wolał być zdrowy, 

prędko po rozum poszedł do głowy  

wrócił z opery, podlał selery, 

złapał konewkę, 

skropił marchewkę, 

odchwaścił pory 

i pomidory, 

w środku rabaty 

posiał sałaty, 

brudząc paluszki, 

zasiał pietruszki 

i włażąc w krzaki 

dosiał buraki. 

Kazał zatrudnić stu ogrodników 

i co dzień chrupał warzyw bez liku. 

Odkąd po rozum poszedł do głowy, 

był silny, mocny, krzepki i zdrowy. 

I Wy to samo dla zdrowia zróbcie – 

Jak król Lul co dzień warzywa chrupcie. 

 

 

Piosenka:                     

 

Jesienny pociąg   

 

1. Stoi pociąg na peronie.  

Żółte liście ma w wagonie,  

i kasztany, i żołędzie –  

dokąd z nimi jechać będzie,  

dokąd z nimi jechać będzie? 

 

Ref. Przed siebie, przed siebie wprost!  

Już w przedziałach grzyby 

rosną,  

a na półce wśród bagaży  

leży sobie bukiet jarzyn.  

Rusza pociąg, sapiąc głośno. 

 

Ref. Przed siebie, przed siebie 

wprost... 

 

3. Pędzi pociąg lasem, polem,  

pod ogromnym parasolem.  

Wiezie rynny i kalosze,  

i owoców pełne kosze.  

Pędzi pociąg lasem, polem. 

 

 



Przez mokry, deszczowy most.  

Przed siebie, przed siebie w dal!  

Na pierwszy jesienny bal. 

 

2. Rusza pociąg, sapiąc głośno.  


