
Ogłoszenia przedszkolne 
 

 

4.09. (wt.) g. 15.00 – uroczyste błogosławieństwo 

dzieci i rodziców na rozpoczynających nowy rok szkolny 

w Auli Najświętszej Rodziny  

6.09 (czw.) g. 17.00 Zebranie Rodziców 

12.09. (wt.) mierzenie mundurków galowych dzieci 

22.09 (sob.) wyruszamy na pielgrzymkę do Matki Bożej 

Leśniowskiej, gdzie przeżywać będziemy 

Mszę św. na rozpoczęcie roku szkolnego, 

po Mszy św. zapraszamy na spotkanie rekreacyjne 

do Starego Młyna  

27.09 (czw.) Koncert zespołu „Wiolinki i Bemolka” 

 

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

O dzieciach i rodzicach… 

 Problem z byciem rodzicem jest taki, że gdy wreszcie 

nabierzesz doświadczenia, to zostajesz zwolniony. (Autor 

nieznany) 

 Zachęcaj i wspieraj swoje dzieci, ponieważ są takie, jakie 

wierzysz, że są. (Lady Bird Johnson) 

 Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci, staje się ich 

wewnętrznym głosem. (Peggy O’Mara) 

 W rodzicielstwie najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat. 

(Autor „Matka” to czasownik. To coś, co robisz, nie tylko 

ktoś, kim 

 Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się 

śmialiśmy. (Roland Russell) 
 Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być. ( Erns Busch ) 

 Dzieci potrzebują miłości - szczególnie wtedy gdy na nią nie 

zasługują. ( Henry David Thoreau) 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr 1. Wrzesień 2018 
 

 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



Drodzy Rodzice,  
 

Za nami piękne lato, w sercach wdzięczność za nie 

i mnóstwo ciekawych wspomnień. Wielu z naszych 

przedszkolaków mogło zobaczyć wyjątkowe miejsca na 

świcie, ale i najbliższa okolica czy turystyczne regiony 

kraju dostarczały okazji do zachwytu. W najbliższych 

miesiącach wiele będzie się mówiło o ważnych 

wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości. Warto więc wakacyjne wspomnienia 

połączyć ze stwarzaniem w dziecku poczucia 

przynależności do Polski, dumy z ojczyzny i jej 

bohaterów.  

Przed nami dziesięć miesięcy wspólnej zabawy, 

nauki, pracy, zawierania przyjaźni, rozwiązywania 

problemów i wielu, wielu innych aktywności. Wszystkich 

naszych przedszkolaków i ich rodziny witamy gorąco                 

w progach przedszkola. Życzymy Wam (i sobie) 

entuzjazmu, ciekawości, otwartości na drugiego 

człowieka i wielu okazji do zawierania dobrych relacji. 

Powodzenia! 

 

 
 

Redakcja 

 



Przyjaciele Kłapouchego we wrześniu: 

 Dziękują Bogu za piękne wakacje 

 Poznają swoją salę przedszkolną oraz inne pozostałe 

pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu 

 Poznają ogród przedszkolny oraz zasady bezpiecznego 

zachowania się podczas zabawy 

 Poznają swoje znaczki rozpoznawcze 

 Poznają kolegów i koleżanki z grupy, nauczycieli i opiekunów, 

oraz pozostałe osoby pracujące w przedszkolu 

 Poznają zasady prawidłowego zachowania się na przejściu 

dla pieszych 

 Poznają pracę Policjanta  

 Poznają wybrane znaki drogowe i sygnalizator świetlny 

 

Wiersz  

Mam 3 latka, 3 i pół 

Mam trzy lata, trzy i pół, 

Brodą sięgam ponad stół. 

Do przedszkola chodzę z workiem 

I mam znaczek z muchomorkiem. 

Pantofelki ładnie zmieniam, 

Myję ręce do jedzenia. 

Zjadam wszystko z talerzyka, 

Tańczę, kiedy gra muzyka. 

Umiem wierszyk o koteczku, 

O tchórzliwym koziołeczku 

I o piesku co był w polu, 

Nauczyłam się w przedszkolu. 

 

 

 

 

 

 

Piosenka 

Jedzie pociąg 

Jedzie pociąg z daleka, 

Ani chwili nie czeka, 

Konduktorze łaskawy, 

Zabierz nas do Warszawy, 

 

Trudno, trudno to będzie, 

Dużo dzieci  jest wszędzie, 

Trudno, trudno to będzie, 

Dużo osób jest wszędzie. 

 

Pięknie pana prosimy, 

Jeszcze miejsce widzimy, 

A więc prędko wsiadajcie, 

Do Warszawy ruszajcie. 

 
 

 



Przyjaciele Kubusia Puchatka we wrześniu: 
 

Dziękuje Panu Bogu za wakacje i kolegów w grupie. 

Nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu. 

Rozpoznaje imiona dzieci w grupie zwłaszcza nowych 

kolegów i koleżanek. 

Bawi się w zgodzie z innymi. 

Przestrzega ustalonych reguł. 

Określa wybrane cechy swojego wyglądu. 

Określa swoje i innych emocje. 

Dostrzega różnice pomiędzy dziećmi. 

Zna i używa zwroty grzecznościowe. 

Mówi wyraźnie. 

Potrafi odnaleźć się w grupie. 

Segreguje przedmioty. 

Rozpoznaje zapis swojego imienia. 

Dziękuje Panu Bogu za jesienne dary i piękno . 

Wymienia oznaki nowej pory roku -  jesieni. 

Wymienia kolory jesiennych liści. 

Wie na czym polega przyjaźń. 

Wie do czego służy sygnalizacja świetlna, 
rozpoznaje wybrane znaki drogowe 
wie, na czym polega praca policji drogowe 

 

             Piosenka 

 Owocowy taniec 

Z drzewa gruszki pospadały, 

o-jej -jej , ojej-jej! 

Jabłka na nie już czekały , 

Cały dzień, cały dzień! 

 Gruszki wszędzie rozsypane,  



Tu i tam, tu i tam! 

Już zbierają się w gromadę, 

Ram, tam, tam,! 

A, że tańczyc bardzo chciały, 

Tak, że hej, tak, że hej! 

Do jabłuszek tak wołały, 

Chciej mnie chciej, chciej mnie chciej! 

Gdy już w pary się dobrały, 

Tak, tak, tak, tak, tak, tak! 

To nóżkami tak tupały, 

Że aż strach, że aż strach! 

 

Wiersz 

Z jednego pudełka 

W pudełku z kredkami  

Są domki i kwiaty. 

I koszyk z grzybami 

I piesek kudłaty  

 

Są statki i fale, 

I wyspy nieznane, 

I małe krasnale, 

I bańki mydlane 

 

Co jeszcze się chowa 

W pudelku z kredkami? 

Zacznijcie rysować, 

Dowiecie się sami! 

 

 

 



Przyjaciel Królika we wrześniu: 
 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 Integrowanie się z grupą rówieśniczą. 

 Poznanie topografii przedszkola. 

 Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. 

 Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. 

 Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. 

 Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży 

pożarnej, pogotowia ratunkowego. 

 Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji. 

 Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych 

części ciała. 

 Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat. 

 Partoita to Ja – poznaje historie Ojczyzny 

 Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) 

jesienią. 

 Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności 

związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym. 

 Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w 

granicach możliwości dzieci. 

 Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według 

określonych cech. 

 Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania 

podstawowych figur geometrycznych. 

 Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów 

literackich. 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie 

globalne prostych wyrazów. 

 Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O 

spośród innych liter; 

 Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej 

wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach. 

 Nauka piosenek i pląsów. 

 Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych 

przy piosenkach znanych dzieciom. 

 



PIOSENKA SYGNALIZATORA 

 
Maszerują buty po chodniku 

prawą stroną, grzecznie, w równym szyku 

i pytają sygnalizatora, 

czy przez jezdnię już przechodzić pora. 

 

Ref.: Jestem z tego dobrze znany, 

że wciąż migam światełkami. 

Kiedy światło mam zielone, 

możesz przejść na drugą stronę. 

I spokojnie idź po pasach, 

bo na pasach się nie hasa. 

A gdy błysnę na czerwono, 

stój, nie przechodź, zabroniono! 

 

Pan sygnalizator mruga okiem: 

czy są jezdnie wąskie, czy szerokie, 

stoję dla was co dzień jak na warcie, 

więc zasady moje pamiętajcie: 

Ref.: Jestem z tego dobrze znany… 

 

 
WIERSZ  

Miasto 
 

W mieście wielki gwar panuje, 

samochody, autobusy, 

ciężarówki, furgonetki, 

motocykle, trolejbusy. 

W środku miasta skrzyżowanie, 

na nim światła znaki dają, 

a po pasach szybkim krokiem 

wciąż się ludzie przemieszczają. 

Nagle stop! Głęboki wykop, 

trzeba korki zlikwidować. 

Już pojawia się policjant, 

ruchem zacznie wnet kierować. 

Na postoju sznur taksówek, 

miejsce dla nich wyznaczone. 

Mogą zawieźć cię bez przeszkód, 

w którą tylko zechcesz stronę. 

Słychać sygnał – wóz strażacki 

gasić pożar szybko jedzie, 

a karetka pogotowia 

do szpitala kogoś wiezie. 

Chcesz swobodnie się poruszać 

po ulicach w dużym mieście, 

musisz dobrze znać przepisy 

wtedy czujesz się bezpiecznie 

 

 



Przyjaciele Tygryska we wrześniu poznają: 

 
 Utrwalenie nazw części ciała 

 Emocje; radość, smutek, strach, złość 

 Rolę zmysłów w życiu człowieka 

 Określanie położenia przedmiotów względem siebie i 

innych 

 Zapis swojego imienia 

 Zasady obowiązujące w przedszkolu, zrozumienie 

konieczności ich przestrzegania 

 Zakres obowiązków dyżurnego 

 Różnicowanie prawej i lewej strony 

 Charakterystyczne cechy pogody wrześniowej 

 Różnice w wyglądzie ludzi, określanie ich cech 

charakterystycznych 

 Konieczność dostosowania ubioru do warunków 

atmosferycznych 

 Zasady ruchu drogowego 

 Etapy bezpiecznego przechodzenia przez ulicę 

 Symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich 

znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego 

 Numery telefonów alarmowych 

 Pojazdy uprzywilejowane i rolę jaką pełnią w niesieniu 

pomocy potrzebującym 

 Utrwalenie znajomości imienia, nazwiska i adresu 

zamieszkania 

 Figury geometryczne 

 Zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią 

 Gatunki drzew, rozpoznanie ich po liściach i owocach, 

budowa drzewa, drzewa iglaste 

 Grzyby jadalne i trujące 

 Piosenkę pt. „Niteczka do niteczki” 

 Liczebniki w aspekcie kardynalnym i porządkowym 



Piosenka: 

 

Niteczka do niteczki 

 

1. Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki 

Grzybek do grzybka we wrzosach w lesie 

Tak rozpoczyna się jesień, 

Listek do listka wiatr ciepły niesie 

Tak rozpoczyna się jesień. 

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu 

        I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuu 

        I zaplatamy babie lato w długą nić 

        bo jesień wesoła ma być! 

        I zaplatamy babie lato w długą nić 

        bo jesień wesoła ma być! 

2. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka 

Gruszka do gruszki w sadzie pachnącym  

to jesień u nas już mieszka! 

I jarzębina w parku szumiącym 

To jesień u nas już mieszka! 

 

3. Promyczek do promyczka koszyczek do koszyczka 

Stos kartofelków w polu daleko. 

Jesień uśmiecha się lekko 

I słoneczniki niby żołnierze 

Jesień do tańca się bierze! 

 

 

 

Wiersz: 

 

 

 
 



Wiersz 

 

Na pomoc I.Salach 

 
Gdy przytrafi się wypadek 

Wiem co trzeba zrobić 

Nauczyła mnie mama 

Do kogo zadzwonić. 

 

Gdy się zderzą samochody, 

Okradną Alicję 

997 stukam 

dzwonię na policję 

 
Widać z okna ogień 

chmurę jak noc czarną  

998 stukam 

wzywam straż pożarną 

 

 

 

 

 

 

Gdy ktoś złamią rękę, nogę 

albo się skaleczy 

999 to numer 

gdzie pan doktor leczy 

 

A gdy w domu czasem  

potrzebuję pomocy 

do babci mogę dzwonić 

rano, wieczorem i w nocy. 

 

 

 

 


