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SŁONECZKO 

 
GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW – KWARTALNIK  

Nr 1 /2020/2021 

pod redakcją  

Patrycji Jachimek i Karoliny Łyszkowskiej 

 

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jesiennym wydaniem gazetki przedszkolnej.  

Mamy ogromną nadzieję, że spodoba się Wam i będziecie ją chętnie czytać  

wraz ze swoimi pociechami. 

                                                                                                                Zapraszamy do lektury! 
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Jesienią 

Jesienią, jesienią 

sady się rumienią: 

czerwone jabłuszka 

pomiędzy zielenią. 

Czerwone jabłuszka, 

złociste gruszeczki, 

świecą się jak gwiazdy 

pomiędzy listeczki. 

- Pójdę ja się, pójdę 

pokłonić jabłoni, 

może mi jabłuszko 

w czapeczkę uroni! 

- Pójdę ja do gruszy, 

nastawię fartuszka, 

może w niego spadnie 

jaka śliczna gruszka! 

Jesienią, jesienią 

sady się rumienią; 

czerwone jabłuszka 

pomiędzy zielenią. 

Maria  Konopnicka  
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INFORMATOR DLA RODZICÓW 

 

Rozpoczął się kolejny rok przedszkolny 2020/2021. Witamy wszystkich, a w sposób 

szczególny naszą najmłodszą grupę Krasnoludków oraz ich rodziców. Wrzesień tego roku, 

tak inny od wszystkich poprzednich, był czasem niezwykle udanym. W dużej mierze dzięki 

nieocenionej pomocy rodziców naszych przedszkolaków. 

 Jesień rozpoczęła się wyjątkowo malowniczo, pogoda dopisuje, a liście na drzewach mienią 

się wszystkimi odcieniami żółci i czerwieni. W ogrodzie przedszkolnym można 

zaobserwować rude wiewiórki poszukujące opadłych żołędzi czy kasztanów. Wrzesień był 

także czasem pasowania Krasnoludków na pełnoprawnych przedszkolaków. Dla dzieci  

z grupy Krasnoludków to pierwszy rok pobytu w przedszkolu, dlatego działania, które 

podejmujemy mają na celu jak najszybsze przyzwyczajenie się dzieci do przedszkola  

i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. Dzięki temu będzie nam wszystkim milej, lepiej: 

dzieciom zostawać w przedszkolu, rodzicom rozstawać się ze swoimi pociechami, a nam 

podejmować działania mające na celu jak najlepszy rozwój sfery emocjonalnej, ruchowej, 

społecznej, intelektualnej. W ciągu całego roku, podczas pobytu dzieci w przedszkolu 

będziemy uczyły je współpracy w grupie, samodzielności, odpowiedzialności, porządku, 

respektowania zasad. Będziemy rozwijać mowę i myślenie poprzez: słuchanie krótkich 

opowiadań na bliskie dzieciom tematy, wierszy, tekstów inscenizowanych (np. za pomocą 

pacynek); wyróżnianie na obrazkach i nazywanie znanych przedmiotów, osób, zwierząt oraz 

określanie wykonywanych przez nich czynności; wypowiadania się na dany temat; 

samorzutnej wypowiedzi na temat swoich wrażeń, przeżyć; umiejętności w zadawania pytań. 

W pierwszych tygodniach września Maluszki poznają imiona kolegów i koleżanek z grupy, 

uczą się przestrzegać zasad panujących w przedszkolu. Coraz sprawniej ustawiają się w kole 

czy w pociągu. Zaczynają orientować się w schemacie własnego ciała, nazywać części ciała  

u siebie i innych, określać swoje stany emocjonalne. Bardzo podobało im się odbijanie swoich 

rączek na papierze czy odrysowywanie stóp. Będzie to wspaniała pamiątka za kilka lat, gdy 

podrosną. Prace plastyczne wykonujemy indywidualnie, a ich efekty można podziwiać na 

tablicy w holu. W przedszkolu uczymy się wierszyków i piosenek, pląsamy przy muzyce. 

Mamy nadzieję, że już te najtrudniejsze momenty za nami i nasze Maluszki będą coraz 

chętniej przychodzić do przedszkola ze słonecznym uśmiechem na buzi. 

We wrześniu obchodziliśmy również święto kropki, śliwki, sprzątania świata oraz dzień 

przedszkolaka. Nasi adepci poszukiwali w tym czasie swoich talentów, dowiadywali się na ile 

sposobów można przyrządzić śliwki, jak smakują, oraz doskonalili swoje kompetencje 

przyrodnicze.  Podczas dnia przedszkolaka wszystkie grupie bawiły się wyśmienicie  

w swoich udekorowanych salach, otrzymały niespodzianki i degustowały smakołyki. 

Przedszkolaki przypomniały sobie również zasady dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu, 

domu, na placu zabaw i na ulicy.  
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JAKIE WYDARZENIA BYŁY  

I JAKIE CZEKAJĄ NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

 

BYŁO … 

1. Nie ma śmieci są surowce - sprzątanie Świata – 22.09.2020 r 

2. Spotkajmy się wszyscy wraz świętować ze śliwką nadszedł czas - Święto Śliwki – 

23.09.2020 r. 

3. Jest święto Taty i Dzień Strażaka a dzisiaj mamy dzień przedszkolaka 25.09.2020 r. 

BĘDZIE  .. 

1. Papużko powiedz mi coś na uszko - Międzynarodowy  dzień zwierząt – 4.10.2020 r. 

2. Tydzień kodowania w Tygryskach 12 - 16 10. 2020 r. 

3. Dziś w przedszkolu gwar i wrzawa bo z misiem będzie zabawa - Święto Misia  

25.11. 2020 r. 

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

„Jesień sercem malowana” 

 Kasia przeciągnęła się leniwie w łóżku. Dzisiaj niedziela i nie musi wstawać tak wcześnie. 

Mama obiecała zabrać ją na poranny spacer z Łatkiem. - Brrr, jak zimno! - Pobiegła do 

okna sprawdzić, ile jest stopni na termometrze. Pani w przedszkolu uczyła, jak należy 

odczytywać kreseczki na nim. - Zimno, zimno! Tylko dwa stopnie powyżej zera. 

Dziewczynkę zaintrygowało zachowanie się drzew. Okazało się, że mroźny ranek zaskoczył 

również drzewa. Zszokowane tym faktem liście zamarły w bezruchu. Tylko kasztanowiec, 

jakby obrażony takim traktowaniem, z godnością zrzucał swą ozdobę. Inni jego krewni 

postanowili pójść w jego ślady. Kasia nie wierzyła własnym oczom, pierwszy raz widziała 

deszcz spadających liści i to w takim tempie. Opadały delikatne suknie drzew, ścieląc wokół 

pni dywan różnobarwnych parasolek.  

Zapatrzona sześciolatka zapałała nagłą chęcią zabawy w tych niezwykłych, malowanych 

przez jesień placach. Wskoczyła prędziutko w spodnie, nałożyła sweter i pobiegła do mamy. 

- Mamusiu, mamusiu, wstawaj, Łatek chce na dwór! 

- Jeszcze pięć minut - prosiła mama. - Położyłam się późno. 

- Podnieś się, zobacz co mróz narobił! 

- Już, już - odrzekła mama i głowa opadła jej na poduszkę. 

- Dobrze pójdę sama - oświadczyła Kasia. Zdjęła smycz z wieszaka i uczepiła swojemu 

pupilowi obrożę. - Idę! - I wyszła. 

Na szczęście osiedle, na którym mieszkała, było bezpiecznie oddalone od ruchliwych ulic. 

Wokół budynków rosły młode i trochę starsze drzewa. Dziewczynka otworzyła szeroko oczy, 

jakby pierwszy raz spotkała się z jesienią. Poranny spacer odkrywał przed rozkoszującą się 

przyrodą Kasią, malownicze obrazy natury przygotowującej się do zimowego snu. Łatek 

pociągnął swoją panią pod ozdobne drzewko z koroną  

w kształcie rozłożystego parasola, które gubiło liście, obsypując się wokół czerwienią  

z odcieniem srebra. 

- Zobacz, piesku jaki piękny dywanik! - Bordowo-czerwone, długie języki 

listków zaszeleściły wesoło. Gałęzie delikatnie zaczepiły szalik małej panienki.  

Ta odwróciła głowę i oczy jej spotkały się ze spojrzeniem sennego drzewka.  

- Szykuję sobie kołderkę na zimę - szepnęło do zaskoczonego dziecka. - Widzę, że lubisz 

przyrodę. 

- Bardzo! To są czary jesieni! Ty i twoi bracia rozweselacie nasze osiedle różnymi kolorami. 

- Ładnie to powiedziałaś. Obdaruję cię listkiem życzeń. - W tym momencie opadły wszystkie 

listki, otulając zachwyconą dziewczynkę. - Na pewno go rozpoznasz. - I zasnęło. 

- Ciekawe, który to jest?  

Łatek otrzepał się od mordki do ogona, zrzucając resztki darów drzewka. Jeden z nich 

zaczepił się o smycz, mienił się srebrem, jakby pokrywał go szron. Kasia schyliła się i ujęła 

go w dłonie. To na pewno ten, pomyślała, chowając do kieszeni niezwykły dar.  

Kasztanowiec rdzawymi spadochronami częstował przechodniów, którzy zaskoczeni 
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zatrzymywali się obsypani nieoczekiwanymi prezentami. Psiak biegał jak szalony  

i wyłapywał opadające listki. Jego pani stała i liczyła, ile ich spadnie. Pogubiła się  

w rachunkach, gdyż zlatywały coraz szybciej. Na korze zarysowała się twarz, ukazując 

szeroki uśmiech. 

- Pamiętam, jak zbierałaś moje kasztany. Teraz czas na odpoczynek - wydobył się głos spod 

kory. 

- Dlaczego tak szybko zrzucasz liście? - zapytała. 

- To mróz tak nas zaskoczył. Boleśnie zatrzymał nasze soki, dlatego musimy puścić nasze 

dzieci, żeby przetrwać zimę. Tylko brzozy nie ugięły się przed lodowatym oddechem mrozu. 

Rzeczywiście, wyglądały jak ludzie. Różniły się między sobą. Jedne stały harde z zielonymi 

jeszcze koronami, inne, lekko zawstydzone, połyskiwały złotymi blaszkami wśród już nieco 

przygaszonej zieleni. Przykładem upływu czasu i przejścia w stan błogiej obojętności stały się 

młode okazy, które zaścieliły wokół siebie złoty krąg. Pozostawiły na gałązkach jedynie 

pojedyncze żółte klejnociki, mieniąc się niczym drogocenne kamienie na wystawie 

jubilerskiej.  

- Łał! Wyglądasz jak z bajki! - szepnęła zachwycona dziewczynka. 

- Dziękuję za te mile słowa - podziękowała brzózka. 

- Jak wrócę do domu, to cię namaluję - postanowiła.  

- Mogę trochę ci pomóc? 

- A jak? Przecież nie zabiorę cię do domu. 

- Wybierz kilka moich listków, a zamienią się w takie farby, jakie zechcesz. 

- Jak to? 

- Czasami przychodzi taki dzień, kiedy mróz zaskoczy nas i nie zdążymy sprowadzić pod 

ziemię soków. Wtedy część mocy życia zostaje w blaszkach, które mogą spełniać życzenia. 

- Tak, to super! - Kasia schowała do kieszeni garść listków. Podziękowała i pobiegła dalej  

z Łatkiem. 

Nagle usłyszała okrutny hałas, jaki czyniły kawki, które zebrały się na dachu przy rynnie. 

Potem rozpaczliwe drapanie w środku rynny. Zrozumiała, co się stało. Ptak wpadł do środka. 

Jak go uratować? Kogo wołać? Piesek zaczął drapać zdenerwowaną dziewczynkę po kurtce. 

- Racja, przecież mam listki życzeń. Wyjęła ten bordowo-czerwony i rzuciła w górę. 

Zawirował, połyskując. Wiatr porwał go z impetem i wrzucił do rynny. Za chwilę wyleciała 

stamtąd uratowana kawka. Cała rodzina szczęśliwej ptaszyny odleciała, by 

za moment wrócić. Niosły w dziobach korale z jesiennych liści. 

Przestraszony Łatek uciekał w kierunku domu, ciągnąc za sobą dziecko. 

- Stój, stój! - krzyczała wybawicielka kawki, ledwo nadążając. Zdążyła wyrzucić kilka 

listków z kieszeni. Upadła, ale nie dotknęła ziemi. Razem z kudłatym czworonogiem unieśli 

się lekko. Przez chwilę płynęli jak w zwolnionym tempie. Łatek  przestał przebierać łapkami. 

Zatrzymał się. Dopiero teraz opadli na trawę, pokrytą kobiercem klonowych liści.  

- Niedobry piesek - skarciła go Kasia. Ten spuścił nosek, położył po sobie uszka i podszedł 

skruszony. Podał łapkę na przemian raz jedna raz drugą. 

- No, już dobrze. Wracajmy do domu, bo mama zdenerwuje się. 
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Radosna biegła podskakując, a obok, jej wierny przyjaciel, również zadowolony.  

Co chwila trącał przednimi łapkami  dziewczynkę.  

Wpadli z hałasem do mieszkania. Przywitała ich mama w niezbyt dobrym humorze. Już 

chciała podnieść głos, gdy Kasia wyjęła złoty listek brzozy.  

- Zobacz, mamusiu, co znalazłam. To jest dar brzozy, który wyczaruje twój udany dzień. 

Mama na chwilę straciła głos. Twarz jej rozjaśnił uśmiech. 

- Chodź przygotujemy pyszne śniadanko - powiedziała wesoło.  

Po smacznym posiłku, mała czarodziejka poszła do swojego pokoju. Wyciągnęła wszystkie 

listki na łózko. Nie zostało ich za wiele. Jeden schowała do ulubionej książeczki o 

Martynce.  Tak, na wszelki wypadek. Pozostałe dwa wykorzystała na przybory do malowania. 

Chciała pokazać na obrazku jesień, jej cudowne, czarodziejskie listki i drzewka, które 

teraz odsłoniły, na nagich gałązkach, swoje skarby. Czerwone grona jarzębiny, rajskie 

jabłuszka i samotne gniazda, które wrony czy kawki uwiły wysoko w plątaninie konarów 

jesionu.  

Dzieło  Kasi zrobiło nie lada wrażenie na domownikach. Tatuś zaraz skleił ładne 

ramki  i powiesił pracę córki w salonie.  

Na szyi świeżo upieczonej malarki wisiały koraliki. Każde ogniwo, to listek  z jednego 

gatunku drzewa. Jakie przygody czekają właścicielkę niezwykłej ozdoby? A o tym opowiem 

wam innym razem. 
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JEŻOWE PRACE PLASTYCZNE DLA CAŁEJ RODZINY 

JEŻ I WIDELEC: Co ma wspólnego jeż i widelec? Zarówno jeden jak i drugi mają kolce! 

Szkoda tego połączenia nie wykorzystać, szczególnie gdy możemy z tego otrzymać bardzo 

ciekawą pracę plastyczną. Wystarczy namalować na kartce kontur jeża, widelec zamoczyć  

w farbie i odbijać. Dzieciakom na pewno spodoba się taka zabawa! 

 

 

 

JEŻ NA SŁODKO: A gdyby tak zrobić jeża, którego można by zjeść? Do głowy pewnie 

przychodzi Wam mięsny jeż, ale nie tym razem! Winogrona na wykałaczkach umieszczone 

na soczystej gruszce to coś co z chęcią smakuje dzieciom. 
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PROPOZYCJE JESIENNYCH ZABAW  

DLA DZIECI I RODZICÓW 

 

Masażyki: 

LISTEK 

Leci listek, leci przez świat. (wędrujemy opuszkami palców dwa razy) Gdzieś tam na ziemię 

cicho spadł. (lekko naciskamy je w jednym miejscu) Leci drugi, leci trzeci.(szybko,  

z wyczuciem stukamy wszystkimi palcami) Biegną zbierać listki dzieci. (szybko,  

z wyczuciem stukamy wszystkimi palcami) No, a potem wszystkie liście. (głaszczemy 

dziecko po plecach) Układają w piękne kiście. (głaszczemy dziecko po plecach)  

DESZCZYK 

Słońce świeci. (delikatne głaskanie po plecach) Kroczą słonie. (delikatne uderzanie otwartymi 

dłońmi) Pędzą konie po betonie. (uderzanie pięściami) Płynie sobie kręta rzeczka. 

(naśladowanie biegu rzeki) Przeszły panie na szpileczkach. (dotykanie czubkami palców)  

Z gryzącymi pieseczkami. (delikatne szczypanie) Pada bardzo drobny deszczyk. (dotykanie 

opuszkami palców) Czy poczułeś dreszczyk? (gwałtowne zsunięcie rąk po plecach w dół) 

Jesienne aktywności: 

1. Znajdź drzewo pasujące od liści – to prosta zabawa, wystarczy, że rodzic nazbiera 

trochę liści z okolicznych drzew, a zadaniem dziecka będzie później odnalezienie 

drzewa, z którego ten liść mógł spaść. 

2. Puszczanie łódek na kałużach. 

3. Nocni detektywi – jesienne poszukiwanie skarbów (liści, żołędzi, kasztanów), tylko, 

że nocą. Dzieci mogą również nasłuchiwać odgłosów zwierząt, które prowadzą nocy 

tryb życia, takich jak np. sowy. 
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MALOWANKI,  LABIRYNTY  

I INNE ŁAMIGŁÓWKI DLA DZIECI 
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Co robić, by dziecko nas słuchało? 

Komunikacja między rodzicami i dziećmi jest sprawą istotną w prawidłowych relacjach 

międzyludzkich. Prawidłowe porozumiewanie się uczy nas współpracy z własnym dzieckiem. 

Jeśli nie nauczymy się prawidłowo porozumiewać nasze kontakty będą oparte na agresji lub 

szantażu emocjonalnym. Przez to ktoś zawsze będzie pokonany i nigdy nie dojdzie do 

porozumienia. 

Metody, które zawsze działają: 

Odwracanie uwagi 

Z tego sposobu często korzystamy w przypadku małych dzieci. Kiedy dziecko zaczyna płakać 

to odwracamy jego uwagę np. pokazując mu jak leci ptaszek, jak idzie kotek itp. Kiedy maluch 

jest rozdrażniony, płaczliwy, uparty lub zły nie staramy się go pouczać, bo nic do niego nie 

dotrze. Odwracanie uwagi jest skuteczne mniej więcej do 9 roku życia czyli w okresie dużej 

aktywności poznawczej i podatności na wpływy osób znaczących. 

To metoda, którą powinni opanować wszyscy rodzice, ponieważ w ten sposób zapobiegną 

wybuchowi dziecięcej histerii, płaczowi i złości. 

Nadawanie nowych nazw 

Zmiana tradycyjnych nazw na fantazyjne, tajemnicze, dowcipne a przede wszystkim nasze 

własne czyni cuda. Dziecko czuje się wtedy traktowane podmiotowo, a nie przedmiotowo. Gdy 

nie chce iść do przedszkola, spróbujmy razem z dzieckiem nadać nową nazwę, przedszkole to 

dla dziecka nie najszczęśliwszy wyraz, ale np. „kuźnia z zabawkami” itp. Pozwólmy dziecku 

na uruchomienie wyobraźni w innych trudnych dla niego sytuacjach: dentysta może być 

Wróżką Zębuszką, szczepienie – ugryzieniem komara itp. 

Stawianie przed wyborem 

Prawidłowo rozwijające się dziecko chce rządzić światem, w którym żyje. Prawidłowością jest 

też bunt. Bunt polega najczęściej na mówieniu „nie”, gdy ma zrobić coś, na czym nam zależy. 

Najważniejsze to nie dać dziecku szansy na to rządzenie. Jeśli nie chcemy słyszeć „nie”, to nie 

stawiajmy pytań, na które można odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie”. Pytajmy raczej: 

 wolisz najpierw umyć zęby czy twarz?  

 którędy idziemy dziś do „kuźni z zabawkami”?  

 od czego zaczniemy sprzątanie?  

 chcesz zjeść surówkę teraz czy po bajce? itp.  

Wprowadzanie elementu zabawy 

W naszym codziennym życiu trudno jest znaleźć czas na wspólną zabawę. Nikogo w obecnych 

czasach nie trzeba przekonywać, że warto to zrobić nie tylko dla dziecka, ale też dla siebie. 

Podążajmy za dzieckiem i jego wyobraźnią. To proste: 

 porządki w pokoju możemy nazwać np. „generalnym odgruzowywaniem”,  

 siedzenie w poczekalni np. u lekarza to okazja do „zabawy w szpiega” –  poprzez 

rozmowę doskonalimy wiele umiejętności np. liczymy ile osób czeka, obserwujemy, 

co robią pacjenci, nazywamy kolory ścian i przedmioty znajdujące się w poczekalni.  

Literatura: 

 D. Borgenicht, J. Grace: „Jak przechytrzyć własne dziecko? ”  

 A.Faber, E. Mazlish: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci 

do nas mówiły?”  
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NA ZDROWIE 

CZYLI JAK ZAPOBIEC DOMOWEJ KATASTROFIE 

Rozgrzewający napój miodowy wzmacniający odporność 

- 2 łyżki miodu naturalnego, 

- gałązka rozmarynu, 

-  5-6 goździków, 

-  łyżeczka sproszkowanego kardamonu (mogą być też ziarna), 

- łyżeczka sproszkowanej kurkumy, 

- czubata łyżka startego korzenia imbiru, 

- sok z jednej pomarańczy, 

- sok z jednej cytryny. 

Przygotowanie: 
Imbir, kardamon i goździki zalej gorącą wodą i odstaw do wystudzenia. Rozmaryn umyj, 

zalej miodem i rozcieraj aż puści sok. Wymieszaj dokładanie z kurkumą i sokiem z cytrusów. 

Kiedy napar z imbiru wystygnie połącz wszystkie składniki. Przecedź przez gęste sito lub 

gazę. Pij ciepłe, ale nie gorące 

                                      

Koktajl owocowo – warzywny 
– 1 szklanka szpinaku 

– ½ szklanki świeżego mango 

– ½ szklanki świeżego ananasa 

– odrobina soku z cytryny 

– ½ szklanki wody bądź soku pomarańczowego 

– garść owoców leśnych (maliny, borówki lub truskawki) 

Przygotowanie: 
Zblenduj wszystkie składniki do uzyskania gładkiej konsystencji. Koktajl jest gotowy do 

picia. Koktajl ten jest źródłem wielu witamin, głównie witaminę C, które wspierają nasz 

układ odpornościowy. Działa kompleksowo wspierając cały organizm. Warto jest sięgać po 

tego typu koktajle kilka razy w tygodniu. 

Na zdrowie  !!! 

 


	Koktajl owocowo – warzywny – 1 szklanka szpinaku – ½ szklanki świeżego mango – ½ szklanki świeżego ananasa – odrobina soku z cytryny – ½ szklanki wody bądź soku pomarańczowego – garść owoców leśnych (maliny, borówki lub truskawki)

