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GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW- KWARTALNIK 

Nr 1 /2022/2023 

Pod redakcją 

Agnieszki Kidzińskiej  

 

 

Powierzamy w Państwa ręce jesienne wydanie przedszkolnej gazetki Słoneczko. Liczymy na to, że 

gazetka spodoba się Państwu i będziecie ją chętnie czytać z Waszymi dziećmi. 

Zapraszamy do lektury! 
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Po co przychodzi jesień? (Danuta Ludwiczak) 

 

Zasadniczo jesień przychodzi po to, 

żeby liście pomalować na złoto, 

 

żeby z parków, pól i gajów 

wyekspediować ptaki do ciepłych krajów, 

 

żeby w gałęzie wplatać babie lato, 

żeby grządki warzywne dojrzały bogato, 

 

żeby słodkie jabłka w sadzie zarumienić, 

zielone buki na rude zmienić, 

 

żeby grzybów z lasu nosić całe kosze. 

Powiedzcie, co jeszcze. Proszę... 
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INFORMATOR DLA RODZICÓW 

 

 We wrześniu rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/ 2023. W progach naszego 

przedszkola powitaliśmy z radością naszych wychowanków, a zwłaszcza nowe dzieci 

z grup: Krasnoludków oraz Smerfów. Dzięki zaangażowaniu rodziców nowych 

podopiecznych, pierwszy miesiąc pracy przebiegł bezproblemowo. 

 

 W ciągu ostatnich tygodni w naszym przedszkolu obchodziliśmy kilka 

specjalnych dni, a były to: Pasowanie na przedszkolaka, Festyn przedszkolny- 

Kapelusz pani Jesieni, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości. Obchody 

tych świąt mogliście Państwo obserwować na stronie internetowej naszego 

przedszkola. 
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JAKIE WYDARZENIA BYŁY I JAKIE CZEKAJĄ NAS  

W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

BYŁO… 

1. Spotkanie dzieci z Minionkiem - 22.09.2022r. 

2. Koncert muzyczny „Muzyczna podróż za jeden uśmiech”- Ksylofon - 26.09.2022r. 

3. Festyn przedszkolny „Kapelusz Pani Jesieni” - 30.09.2022r. 

4. Pasowanie na przedszkolaka - 13.10.2022r. 

5. Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.2022r. 

6. Kino 3D  „Dzwoneczek w krainie Elfów” - 24.10.2022r. 

7. Kino 3D  „Czarnoksiężnik z krainy Oz” - 24.10.2022r. 

8. Koncert muzyczny „Kapelusze Pani Jesieni” - Akordeon - 24.10.2022r. 

9. Święto Niepodległości - 10.11.2022r. 

10. Konkurs wiedzy o Polsce „Piękna nasza Polska cała” - 10.11.2022r. 

11. Planetarium - 21.11.2022r. 

BĘDZIE… 

1. Koncert muzyczny „Niezwykłe przygody pewnej kropli wody” - flet - 28.11.2022r. 

2. Koncert muzyczny „Śladami Świętego Mikołaja” - skrzypce - 12.2022r. 

Relacje ze wszystkich wydarzeń będą publikowane na stronie przedszkola. 
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KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA 

O tym jak jarzębinka pogodziła 

kłótliwe drzewa  

(Grażyna Gryszkiewicz) 

 

 

 W pewnym parku w mieście nad Wisłą rosły piękne stare drzewa. Powiecie pewnie:  

„I co z tego? W każdym parku rosną drzewa!”. Ten park był jednak inny, bo mieszkały w nim drzewa, 

które miały jedną wspólną wadę - były okropnie kłótliwe. Na szczęście ludzie nie słyszeli toczących 

się między nimi kłótni, dla nich brzmiały one jak szelest liści między gałęziami. Kłótnie zwykle 

zaczynały się wiosną, gdy na gałęziach pojawiały się zielone listeczki. Najczęściej pierwsza 

odzywała się nieskromnie strzelista topola. 

- Moi drodzy! Przyznajcie, że właściwie można by mnie nazwać królową tego parku... 

- A niby dlaczego? - zaperzał się buk. 

- Bo jestem tu najwyższym drzewem. Rozglądam się wokół i widzę budynki, most, rzekę, szerokie 

ulice i pędzące po nich auta. Dzięki mej niezwykłej spostrzegawczości codziennie dostrzegam coś 

nowego. W mieście nagle się coś dzieje! No ale cóż wy możecie wiedzieć? Jesteście takie niskie, 

przez całe lata widzicie tylko siebie nawzajem. 

- A ja? Czy któreś drzewo kwitnie tak pięknie w maju? Czy któreś rodzi kasztany, które potem tak 

chętnie zbierają dzieci? - Kasztanowiec, wprost trząsł się z oburzenia. 

- Co za bzdury! - wykrzykiwała robinia akacjowa. - A dlaczego w czerwcu w całym parku tak cudnie 

pachnie? Bo ja zakwitam. Zapach moich niezwykłych białych kwiatów to zapowiedź zbliżającego 

się lata. Przyznajcie, że nieraz słyszałyście to, co mówią o mnie ludzie! Przystają obok i wciągając 

cudowny aromat moich kwiatów, szepcą: „Ojej, lato już blisko, niedługo wakacje... ”. 

 Potem klon rozgadywał się na temat swoich złotych liści, dąb chwalił się żołędziami  

i zwykle on i kasztanowiec zaczynali się spierać o to, czy ludziom i zwierzętom bardziej przydają się 

kasztany, czy żołędzie. 

 Gdy zaczynało się lato, zwykle kłótnie były coraz rzadsze. Z nadejściem jesieni, gdy drzewa 

zaczynały tracić liście, spory kończyły się całkowicie. Drzewa stawały nagie, bezlistne i powoli 

zapadały w sen zimowy. Gdy padał śnieg i osadzał się na ich gałęziach i konarach, wszystkie były do 

siebie podobne. Czasem po pniu jakiegoś drzewa przebiegała zwinna wiewiórka i wtedy drzewo, 

czując łaskotanie, budziło się na chwilkę, lecz widząc wszędzie śnieg, ponownie zapadało w sen. 

 Najmniejszym drzewkiem w parku była jarzębinka. Nigdy nie brała udziału w sporach nie 

tylko dlatego, że nie lubiła się z nikim kłócić, ale też przez to, że jest niewysoka, jej liście są banalne, 

nie ma pięknych kwiatów, nie rodzi też żadnych owoców. Więc czym się miała pochwalić? 

 Minął rok, potem następny. Drzewa kłóciły się, a jarzębinka rosła szybko jak drożdżowe 

ciasto. Którejś wiosny zauważyła, że na jej gałązkach pojawiły się kiście białych kwiatuszków. 
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Ucieszyło ją to, ale też nie zmieniło jej zachowania. Nadal była skromna i nieśmiała. Jednak pod 

koniec lata wydarzyło się coś, czego drzewko wcale się nie spodziewało - owoce, w które jakiś czas 

temu zamieniły się kwiaty, nabierały coraz to bardziej intensywnego koloru czerwieni. Pewnego dnia 

na początku września po parku biegały przedszkolaki. Jakaś dziewczynka z warkoczami stanęła pod 

jarzębinką i krzyknęła: 

- Zobaczcie, jakie piękne czerwone korale ma ta jarzębinka! Jakie to śliczne drzewko! 

- Posłuchajcie - powiedziała pani nauczycielka i uśmiechnęła się do dzieci. - To drzewo to jarząb 

pospolity, ale wszyscy nazywają je jarzębiną. Ja również wolę tę nazwę, bo przecież to trochę 

zabawne, by pan jarząb nosił czerwone korale, prawda? 

 Dzieci wybuchły śmiechem, a jarzębinka zamarła ze szczęścia. Zobaczyła też, że wszystkie 

drzewa patrzą na nią, jakby zobaczyły ją pierwszy raz w życiu. 

- Hm... - mruknęła topola. - Nigdy nic nie mówisz, nawet nie zauważyłyśmy, że tu rośniesz.  

A może uważasz się za lepszą od nas? 

 I wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Zwykle cichutka jarzębinka mówiła tak 

głośno, że usłyszały ją wszystkie drzewa w parku, a z ich gałęzi zerwały się przestraszone ptaki. 

- Nie, nie czuję się ani lepsza, ani gorsza od was! Ale jedno wam powiem. Te wieczne kłótnie między 

wami są po prostu głupie. Przecież razem tworzymy park. Wszystkie drzewa są niezwykłe. I dzięki 

temu, że każde drzewo jest inne, nasz park jest taki wspaniały.  

 Zapadła długa cisza, drzewa milczały zawstydzone. Od tej pory wszystko się zmieniło.  

W parku coraz częściej można było usłyszeć takie rozmowy drzew. 

- Czujecie ten cudowny zapach? To zakwitła nasza robinia! Żadne inne drzewo nie ma tak 

aromatycznych kwiatów! 

- Zobaczcie, ile dzieci przybiegło dziś do nas, żeby zbierać kasztany i żołędzie! Jak nudno by tu było 

bez dębu i kasztanowca.  

- Topolo, opowiedz nam, jak wygląda miasto. Jesteś najwyższa z nas i widzisz tak wiele. Bardzo 

lubimy te twoje opowieści. 

-Spójrzcie, jaki cudny dywan utworzyły liście pod klonem! Rzeczywiście jego złote listki są 

przepiękne! 

 Z czasem drzewa zauważyły, że w parku zadomowiło się wiele wiewiórek i jeży. A ptaki oraz 

chętniej odpoczywały na gałęziach i umilały wszystkim czas swoim śpiewem. 

 Drzewa nareszcie zrozumiały, że nikt nie lubi zarozumialców i tych skorych do kłótni,  

a szczere mówienie innym miłych rzeczy sprawia, że życie jest spokojniejsze, łatwiejsze  

i piękniejsze. 
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Kącik logopedyczny 

                    

- górnymi ząbkami masujemy dolną wargę                 

- uśmiechami się szeroko 

- językiem myjemy górne zęby                                 

- zakładami górną wargę na dolną wargę 

- dolną wargę zakładamy na górną wargę                    

- dolnymi ząbkami masujemy górną wargę 
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Praca plastyczna: Podmuch wiatru 

 

Potrzebne materiały: 

 białe i czarne kartki, 

 bibuła niemarszczona, 

 nożyczki, 

 kleje, 

 pastele suche. 

 

Etap I- wycięcie z czarnego papieru drzewa i gałęzi. Ułożenie w taki sposób jak 

prawdziwe drzewo, które jest wygięte jak wieje. 

Etap II- z bibuły wyciąć liście i przykleić wszędzie, tylko nie na drzewo. 

Etap III- pastelami suchymi narysować wiatr i rozmazać 

 

 

 


