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WITAjcie ! 
Czas beztroskich  i wyjątkowo długich wakacji 

dobiegł kooca i znów spotykamy się w naszym 

uroczym  aczkolwiek objętym reżimem 

sanitarnym Przedszkolu. 

Serdecznie witamy wszystkich przedszkolaków 

wraz z rodzicami, a szczególnie ciepło nasze 

maluszki, które dzielnie wdrażają się w nowy 

etap swego życia. 

Przekazujemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku szkolnym 

2020/2021 numer naszego przedszkolnego kwartalnika, który tym razem 

będzie przekazywany Wam w formie online . 

Gazetka ta skierowana jest zarówno dla dzieci jak i rodziców a jej 

celem jest : nawiązanie pozytywnych relacji miedzy dziedmi – rodzicami – 

przedszkolem, inspiracja w pokonywaniu niektórych trudności, 

upowszechnienie naszych przedszkolnych działao. 

Wszystkim przedszkolakom w tym nowym roku szkolnym życzymy, by 

zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą. Niech będzie to dla was czas 

radościi i wspaniałej zabawy ,a także moment odkrycia siebie. 

Rodzicom życzymy udanej współpracy, zadowolenia i zaangażowania 

w życie Przedszkola. 

Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



KĄCIK RODZICA …..    

 

RODZICE! 

 

Proces adaptacji Państwa dziecka w nowym środowisku, to również stres 

dla Was. Chcemy być dla Państwa wsparciem w tym ważnym okresie. 

Dlatego przygotowałyśmy krótki poradnik, w którym zawarte zostało kilka 

najważniejszych wskazówek, ułatwiających rozpoczęcie tego nowego etapu 

w życiu Waszej rodziny. 

 

1. Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je, 

powiedz dziecku, kiedy je odbierzesz (nie mów: „przyjdę, kiedy skończę pracę”, 

ponieważ dziecko nie wie, o której godzinie rodzice kończą pracę. Lepiej 

powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po obiedzie/po leżakowaniu”. Jest to dla 

dziecka dobra miara czasu gdyż wie, kiedy są posiłki.) 

 

2. Kiedy Twoje dziecko płacze przy rozstaniu – bądź silny – nie ulegaj 

pokusie zabrania dziecka do domu, to odwlecze adaptację dziecka w nowym 

środowisku. Zwykle jest tak, że jedno ustępstwo rodzica sprawia, że wcześniej 

czy później dziecko postawi na swoim i zostanie w domu na dłużej.. 

 

3.. Nie wymuszaj na dziecku, aby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, 

co wydarzyło się w przedszkolu; to powoduje niepotrzebny stres, poczekaj aż 

samo zacznie rozmowę. To może nastąpić dopiero po miesiącu, a nawet później. 

Czytaj informacje umieszczane na tablicy grupy (w holu przedszkola) 

zaglądaj na stronę internetową placówki! 

 

4. Jeśli dziecko przy pożegnaniu bardzo płacze, rozwiązaniem może być, aby 

przez pierwszy okres - do przedszkola odprowadzał je ktoś inny. 

 

5. Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie wracaj pod drzwi, gdy 

słyszysz, że dziecko płacze. Takie zachowania są u dziecka rozpoczynającego 

funkcjonowanie poza środowiskiem rodzinnym zupełnie normalne. Jednak 

kiedy dziecko zobaczy, że rodzic czuje się niepewnie w sytuacji pozostawiania 

go w przedszkolu, będzie miało wrażenie, że dzieje się coś złego, a to spotęguje 

stres. 

 



6. Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po zamknięciu drzwi do Sali. 

Bądź pewien, że w przypadku, kiedy Twoje dziecko nie będzie potrafiło 

poradzić sobie ze stresem i emocjami, od razu Cię powiadomimy. 

 

7. Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre.  

Dzieci lubią, gdy ich świat jest uporządkowany i ma swoją harmonię. Brak 

zasad i wymogów ze strony nauczyciela sprawia, że dziecko odczuwa chaos, a 

to powoduje brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa w nowym miejscu. 

 

8. Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela. To osoba, która 

spędza z dzieckiem większość dnia więc doskonale je zna i jest kompetentna w 

swoim zawodzie. Na pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie. 

Dziecko widząc, że rodzice rozmawiają z nauczycielem, czuje się 

bezpieczne.  

 

9.  Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, bądź coś Cię zaniepokoi, zwróć się 

bezpośrednio do opiekuna. Unikaj mówienia o Twoich obawach przy 

dziecku. Jesteś dla niego najważniejszą osobą i autorytetem: Twoje emocje 

bardzo na nie wpływają. 

 

10. Wypowiadaj się pozytywnie o przedszkolu i nauczycielkach - w 

rozmowach z bliskimi, ze znajomymi, zwłaszcza wtedy gdy obok jest dziecko i  

może to słyszeć. 

 

 

PAMIĘTAJ, ŻEGNAJ I WITAJ SWOJE DZIECKO ZAWSZE Z 

UŚMIECHEM :-) 

 
 

 

 



 



 

 

 



POCZYTAJMY WSPÓLNIE… 
 

Jesień – bajka relaksacyjna 

 
 

Wszystkie listki kołysały się na wietrze. Lekko wyginały do słońca. Prężyły całą 

powierzchnią jak kot na zapiecku, a potem opadały w dół. Część z nich była już trochę żółta i  

 

 

 

delikatnie czerwona. Inne pozostawały prawie całe zielone. Czasem złocił im się czubek, 

niekiedy fragment przy łodydze. Póki co trzymały się mocno drzewa i ani myślały o spadaniu. 

Piękna jesienna pogoda rozpieszczała tego roku rośliny. Prawdziwa Złota Polska Jesień. 

Rześkie powietrze: trochę owocowe, trochę kwiatowe. Pachniało pełnią i słońcem, dojrzałą 

ziemią i suchą trawą, skoszonym zbożem. 

 



Ranek budził rześkim świtem, południe opalało dojrzałe buzie czerwonych jabłek, perłowych 

gruszek i pękatych złotych dyń. Nawet zielone kabaczki i kapusta trochę się złociły. Wieczór 

przynosił spokojny i głęboki sen. 

–        Ech, ech, a niech tak zostanie na zawsze – wzdychały napęczniałe winogrona. 

–        O chocho, o chocho – to mi raj, to mi kraj – mruczał wiatr i przeganiał złe, ciemne 

chmury z nieba.- Chodźcie tu obłoczki, chodźcie tu, malutkie – zapraszał. 

Słońce świeciło jasno i wesoło, ale spokojniej niż latem. Jego promienie nie przekłuwały na 

wylot, tylko dotykały i głaskały. Grzały przyjemnym ciepłem. Kula słoneczna przetaczała się 

po niebie od wschodu do zachodu, od rana do wieczora, aż po zmrok. Jak wesoła piłka wolno 

turlała się, omijając roztrzepane obłoczki albo głaszcząc je po główkach i pleckach. Te spały 

lub goniły się po błękitnym niebie, bawiły w berka, jedne chowały za drugimi. Lubiły się 

przebierać. Udawały jakieś  postacie. Dorabiały sobie kulfoniaste nosy, brody i wąsy. 

Poprawiały włosy, zaplatały w końskie ogony i koczki. Robiły loczki. Nakładały binokle albo 

okulary. 

–        Ot zabawa, wesołe maluchy –  mruczało uśmiechnięte słońce i przeglądało się w 

stawie, sprawdzając, czy psotne chmurki nie dorobiły mu czegoś za plecami. 

–        Ładnie, ładnie – kołysało się zadowolone. 

Srebrzysta woda falowała powoli. Od czasu do czasu wyskoczyła z niej jakaś rybka, 

przepłynęła żabka albo wodny owad. Przybrzeżne trawy szumiały odważnie. Wysokie i 

barczyste strzegły stawu. Oddzielały od łąki, lasu i pola. Szeleszcząc i trzeszcząc omiatały 

brzegi. 

W lesie zwierzęta przygotowywały się do zimy. Wiewiórki ukrywały w norkach orzechy, 

ptaki ścieliły ciepłym puchem gniazdka. Misie ziewały sennie, dziki i sarny szukały 

bezpiecznego schronienia i pełnej spiżarni. Wszyscy uwijali się przy swoich domkach, 

dziuplach i kryjówkach. 

Prawdziwa Złota Polska Jesień. 

Autorem bajki jest Celina Zubrycka 

 



LUBIMY 

SIĘŚMIAĆ…. 
 

Synku przed godziną w 

szafce były dwa ciastka, teraz jest 

tylko jedno. 

 Co się stało ? 

- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego. 

 

 

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 

- Mój tata pływa w marynarce – chwali się 

pierwszy, 

- a mój w kąpielówkach- odpowiada drugi 

 

 

Idą dwa koty na pustyni, jeden mówi do drugiego : 

- Stary jaka duża kuweta !! 

 

 

Nauczycielka pyta Jasia 

- Czemu znowu się spóźniłeś ? 

- Przepraszam, proszę pani myłem 

zęby. 

Ale spokojnie, to nigdy już się nie 

powtórzy!! 

 



JESIENNE ŚWIĘTA ….. 
 
23 WRZEŚNIA rozpoczyna się kalendarzowa jesieo. To właśnie w tym dniu żegnamy upalne 

lato i witamy nową porę roku. Ten jesienny okres będzie tradycyjnie trwał przez trzy miesiące. 
 

 
 
 
 
 
 

14 PAŹDZIERNIKAobchodzimy Dzieo 

Edukacji Narodowejpopularnie zwany 
Dniem Nauczyciela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 LISTOPADA- WŚwięto Wszystkich Świętych, a 

także następnego dnia (Dzieo Zaduszny, 2 listopada) 
Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobid groby 
swoich bliskich kwiatami i zapalid znicze. Jest to 
okres zadumy i wspominania swoich najbliższych.  
 
 



 
 

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI-   Dawno dawno temu Polska 

była w pewnym momencie słaba i miała trzech bardzo silnych sąsiadów. Były to : Rosja, Prusy i 
Austria. Paostwa te zabrały nam nasze ziemie i Polska zniknęła z mapy Świata. Ludzie – Polacy 
musieli poddad się władzy tych krajów. A kraje te chciały by Polacy zapomnieli o wszystkim co 
polskie. Nasz kraj był pod zaborami ( w niewoli ) 123 lata. Nie podobało się to naszym 
rodakom, dlatego postanowili walczyd. Józef Piłsudzki - nasz dzielny przywódca - stworzył 
polskie wojsko, które składało się z odważnych ludzi gotowych zginąd w walce za swój kraj. I w 
koocu udało się. Wybuchła I wojna Światowa, w której Polacy bohatersko walczyli i 11 
listopada 1918 roku odzyskaliśmy swój kraj. Polska znowu zaczęła istnied!! Dlatego co roku 
świętujemy 11 Listopada, to że nasz kraj jest wolny!! 
 

 

 

 

 

 



 

DO ZOBACZENIA W 

GRUDNIU!!! 

 
 

 


