
Ogłoszenia przedszkolne 
 
 

Kochani, 

Zapraszamy na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

do naszej kaplicy. 

Razem z siostrami będziemy modlić się w intencjach naszych 

rodzin we wtorki o g.18.00 

Różaniec prowadzą: 

2.10  5 i 6 – latki „Przyjaciele Tygryska” 

9.10  5 i 6 – latki „Przyjaciele Królika” 

23.10  4 – latki „Przyjaciele Kubusia Puchatka” 

30.10  3 – latki „Przyjaciele Kłapouchego” 

1.10 (pon.) wyjazd do Domu Kultury na spektakl:  

„Bajka o księciu i złym Smogu” 

 

8.10 (pn.) g.9.30 Teatrzyk Art.-re pt. „Przygody świnek” 

 

16.10 (wt.) o g.16.45 Eucharystia w Kaplicy Cudownego 

Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze 

Spotykamy się w zakrystii o g.16.30. Prosimy o ubranie dzieci 

w mundurki. 

 

18.10 (cz.) Wycieczka do Kopalni Srebra w Tarnowskich 

Górach: „Przyjaciele Tygryska” i „Przyjaciele Królika” 

24.10 (śr.) Akademia Małego Naukowca 

29.10 (pn.)Teatr Falkoshow: „Czerwony kapturek” 

 

„Piękna jest nasza ojczyzna” – zapraszamy do przynoszenia 

zdjęć przedstawiających najpiękniejsze zakątki naszej 

polskiej ziemi. Zdjęcie o formacie 10x15 w ramce z tektury, 

opisane imieniem i nazwiskiem, prosimy przynieść do 

przedszkola do 30.10. i zostawić u nauczyciela w grupie. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr 2. Październik 2018 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



 
 
Drodzy Rodzice,  

 

 

Czy można nie zachwycać się jesienią? Szczególnie 

tegoroczną? W oczekiwaniu na listopadowe pluchy, 

październik wita nas błękitnym niebem i jasnym słońcem. 

Fakt, że u naszych stóp możemy oglądać niezwykłe owoce 

tego czasu: liście, kasztany, żołędzie – sprawia, że urok 

czasu jest jeszcze większy. Właściwie trudno szukać 

wymówek, że nie wiemy, co zrobić z dzieckiem: ludziki, 

liściaste kompozycje, jarzębinowe korale… Właściwie 

pomysłów nie ma dość. A grzyby? Ile z naszych dzieci 

uczestniczyło kiedykolwiek w ich poszukiwaniu? 

Wyjątkowość czasu wzmocniona jest również 

przez Maryjność października, przez różaniec, będący 

doskonałą okazją do wspólnej modlitwy… Skorzystajmy              

z nasuwających się możliwości spędzenia czasu RAZEM. 

Powodzenia! 

 

 
 

 

Redakcja 

 

 



 

U Przyjaciół Kłapouchego w październiku będzie miało 

miejsce: 

 
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,  

w bliskim otoczeniu przedszkola 

 rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw 

  uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw 

 poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców 

 i warzyw 

 spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy 

 poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych 

 poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na 

przykładzie jeża, wiewiórki, bociana 

 zapoznanie z etapami  pieczenia chleba 

 zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych 

 poznawanie roli wody w życiu człowieka 

 uczestniczenie we wspólnych zabawach 

 liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników 

 słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez 

nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii 

 uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa 

 uczestniczenie w zabawach ruchowych: 

 orientacyjno-porządkowych 

 bieżnych 

 z elementem czworakowania  

 z elementem skoku, podskoku 

 organizowanych metodą opowieści ruchowej 

 ze śpiewem 

 ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów  

w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie 

 utrwalenie pojęć : duży ,mały 

 tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż) 

 rozwijanie sprawności grafomotorycznej 

 rozwijanie malej motoryki 

 



Wiersz "W spiżarni"   Maria Kownacka 

 

W spiżarni na półkach  

zapasów bez liku  

są dżemy, kompoty  

złoty miód w słoiku.  

 

I cebula w wianuszku  

i grzybki suszone  

są główki kapusty  

ogórki kiszone.  

 

A gdy będzie w zimie  

tęgi mróz na dworze,  

zapachnie nam lato  

gdy słoik otworzę. 

 

Wpadła gruszka do fartuszka,  

A za gruszką dwa jabłuszka,  

Lecz śliweczka wpaść nie chciała,  

Bo śliweczka niedojrzała. 

 

,,Zwierzęta jesienią”    sł. i  muz. B. Forma 

1.Szuka orzechów wiewióreczka mała, 

Pewnie już kilka w dziupli zebrała. 

Ref: Będą zapasy na zimowe czasy /2x 

 

2.Jeżyk pod liśćmi znalazł legowisko. 

Czuje że zima jest już bardzo blisko. 

Ref: Spać smacznie będzie, aż wiosna przybędzie /2x 

 

3.Robi porządki w norce myszka mała, 

Ziarenek wiele dawno nazbierała. 

Ref: Dla swej rodziny na czas długiej zimy /2x 

 

 



Przyjaciele Kubusia Puchatka w październiku: 
 

Znaki jesieni w przyrodzie: zmiana barwy liści, 

usychanie, 

opadanie, spadające kasztany, żołędzie, orzechy, 

ochłodzenie 

Klasyfikują wg określonych cech: kolor, wielkość, kształt 

Rozróżniają kolory jesieni (czerwony, żółty, brązowy, 

pomarańczowy) 

Dary jesienne z sadu i ogrodu (warzywa, owoce) 

Śpiewają i ilustrują ruchem treść piosenki „Pomidorek” 

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 

Skąd się bierze chleb, pracę rolnika, młynarza, piekarza 

Liczą do 4. 

Wiersz: 

„Jesień” 
Jesień, jesień idzie, czas już na porządki:  

Pozagrabiać liście i przekopać grządki.  

 

Idzie jesień, idzie, za jesienią zima,  

Ale nasz ogródek  

każdy mróz przetrzyma.  

 

Prześpią się rośliny pod pierzynką śniegu.  

A więc do roboty!  

Dzieci, do szeregu! 

 

 
 



Piosenka: 

 

 „POMIDOREK” 

Muz.: M. Sawa; sł.: H. Łochocka 

  

Wyrósł pomidorek  

mały i zielony, 

Pilnie się rozejrzał na obie strony. 

Tu czerwony goździk, a tam różę widzi,  

więc się zieloności swojej zawstydził. 

  

   Pomi-, pomi-, pomidorek 

   Krasnym okrył się kolorem.  

   Płaszczyk włożył gładki nowy  

   pomi-, pomi-, pomidorowy. 

  

A ten pomidorek dobrze jest nam znany 

Dobrze jest nam znany, bardzo lubiany. 

Bo i kolor ładny i potrawa zdrowa,  

zupa lub sałatka pomidorowa. 

  

   Pomi-, pomi-, pomidorek 

   Krasnym okrył się kolorem.  

   Płaszczyk włożył gładki nowy  

   pomi-, pomi-, pomidorowy. 

 

 
 

 

 



U Przyjaciół Królika w październiku: 

 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez 

codzienne zabawy z powitanką. 

 Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej,           

w ogrodzie, w trakcie spacerów.  

 Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek 

w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni. Poznanie 

funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki. 

 Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych 

owoców i warzyw. 

 Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich 

roli w codziennej diecie. 

 Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły. 

 Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych           

z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym. 

 Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w 

granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności 

zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej 

liczby elementów. 

 Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, 

L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i 

prostych wyrazów. 

 Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, 

trzech cech. 

 Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków           

z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do 

tematu zabawy. 

 Patriota to Ja – poznajemy znaczenie symboli narodowych. 

 Nauka piosenek i pląsów. 

 Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych 

przy piosenkach znanych dzieciom. 

 Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, 

ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, 

muzycznych i dowolnych prac plastycznych. 



 Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji 

obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego. 

 Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej 

podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i 

graficznych. 

 Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach                  

i ćwiczeniach ruchowych. 

 Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą                     

i czynnościami porządkowymi podczas codziennej 

aktywności dzieci. 

 Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, 

drzew.  

 Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi 

poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym. 

 Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich 

poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury 

dziecięcej. 

 Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych 

indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami 

rozwojowymi i zainteresowaniami 

 

 
PIOSENKA  

Jarzynowy wóz  

 

Ref.: Jechał, jechał wóz,  

smaczne rzeczy wiózł,  

tur, tur, tur, turkotał,  

smaczne rzeczy wiózł.  

Tu marchew czerwona,  

kapusta zielona,  

rzodkiewek czerwone kuleczki,  

w słonecznym kolorze słonecznik.  

Tu strączki fasoli  

i bobu do woli,  

szpinaku zielona tam góra,  

i burak pąsowy jak burak. 

WIERSZ 

W sadzie od rana dzieci gromada. 

Wtem owocowy grad z drzewa spada – 

jabłka, śliwki, pachnące gruszki, 

słodkie, soczyste lizać paluszki. 

Dojrzałe, smaczne, mają witaminy. 

Jemy je latem oraz w czasie zimy. 

Kwaśne i słodkie, duże i małe, 

żółte, czerwone, mocno dojrzałe. 

Nagle, bęc jabłko już z drzewa leci, 

szukają w trawie śmiejąc się dzieci. 

Skaczą wróbelki, śliwki spadają, 

łapią je dzieci szybko zjadają. 

Złociste gruszki z czerwonym 

boczkiem, 

gdy je ugryziesz, tryskają soczkiem. 

Jakie udane owocobranie! 

Zaraz na drzewach nic nie zostanie 



Przyjaciele Tygryska w październiku poznają: 

 
 w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych 

– rozpoznawanie ich po owocach 

 owoce: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku 

 wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych 

formach działalności, w tym działalności technicznej 

 sposoby przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, 

pasteryzowanie) 

 znaczenie terminu owoce egzotyczne; podawanie ich 

przedstawicieli 

 najczęściej spożywane warzywa, wskazywanie ich jadalnych 

części 

 mniej popularne warzywa, np.: patison, bakłażan, kabaczek 

 nazwy przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, 

soki, sałatki, kiszonki) sposoby ich robienia oraz wyjaśnienie 

potrzeby ich wykonywania 

 rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, 

dekoracje, środek leczniczy). 

 wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie 

odpowiedniej liczby klocków itp.) 

 wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach 

 sposoby przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy 

 zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed 

zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, 

piór, zwiększenie masy ciała 

 wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie 

 roli różnych zawodów w życiu społecznym 

 nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne 

zawody. 

 figury geometryczne koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; 

podawanie ich podstawowych cech. 

 poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, 

powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej 

 poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru 

itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu 

 ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych 



 obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, 

intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, 

obniżanie się temperatury powietrza itp.).  

 
Piosenka: 

 

Hymn Polski 

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem.  

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany- 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 



 

Wiersz: 

   

„Dary jesieni” 

 

 

Zwierzęta do siebie jesień poprosiła 

i tak im mówi, co postanowiła: 

Idzie zima, chudy nie przetrzyma 

na zimowe czasy zbierajcie zapasy. 

Potem skarby jesienne z torby wysypała 

skarbów się uzbierała górka wcale niemała. 

Wiewiórki wzięły orzechy 

i szyszek dwa duże miechy 

Ptaki – jagody suszone 

I jarzębiny grona. 

Dzik postrącał żołędzie 

ale tych zapasów będzie. 

Przybyły motyle i trzmiele 

nawet pszczółek małych wiele. 

Lecz hojna dotąd jesień 

pustą miała już kieszeń. 

Żaba i ślimak mały 

także nic nie dostały. 

Zamyśliła się jesień głęboko 

przymknęła jedno oko 

i tak powiedziała: 

kto się doczekał odmowy 

niech zapadnie w sen zimowy. 

Ptaki jednak spać nie chciały 

I dlatego odleciały. 

 

 

 

 


