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 Wieści różnej treści – Gdy dzieci się nudzą 
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 21 X BAL GAŁGANIARZA 

 Język angielski – materiał na m-c X

Nasza gazetka 
 

                                         

 
 
 
 
 
 

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy 

Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 

pomyślności.  

Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane 

każdego dnia  

w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej 

pracy pedagogicznej. 

 

 

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem  

i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz 

pracownikom przedszkola życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, 

pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. 

 

Marzena Makowiecka – dyrektor Przedszkola 

Joanna Rytwińska – przewodnicząca Rady Rodziców 

Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku                          
NUMER 2 (193)     WRZESIEŃ 2020r. 
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 WIEŚCI RÓŻNEJ TREŚCI 
 

Gdy dzieci się nudzą – propozycje zabaw 
 
Butelki i zakrętki 
Ta zabawa rozwija w dzieciach spostrzegawczość i 
domyślność niezbędną do przewidzenia, która 
zakrętka pasuje do danej butelki. Dobry sposób na 
ćwiczenie mięśni rąk i zręczności palców.  
Co jest potrzebne 
Butelki rozmaitego kształtu i wielkości wraz z zakrętkami 
Co robimy 
Stawiamy przed dziećmi butelki z zakrętkami o różnej średnicy. Niech dopasują zakrętki. 
Później mogą robić to na czas ze stoperem lub minutnikiem. 
Mogą też ustawić butelki od najmniejszej do największej. 
 

Zapamiętaj 
Zabawa rozwijająca pamięć. 
Co jest potrzebne 
Zbiór małych przedmiotów: ołówek, gumka, nożyczki, małe zabawki, szczotka do włosów, sztućce itp. Taca 
i serweta. Papier i ołówek (starszym dzieciom do zapisywania). 
Co robimy 
Wybieramy dla młodszych dzieci kilka przedmiotów, kładziemy je na tacy i pozwalamy im się przyglądać 
przez pewien czas. Następnie dzieci odwracają się tyłem, a rodzic zabiera niektóre przedmioty z tacy i 
przykrywa je na boku serwetką. Zgadujący ma powiedzieć, co znikłą z tacy. 
Starszym dzieciom kładziemy na tacy do dwudziestu przedmiotów i przykrywamy je serwetą. Następnie je 
odsłaniamy i pozwalamy dzieciom przez chwilę spróbować je zapamiętać. Ich zadaniem jest spisać to, co 
widziały na tacy. 
 

Do pary – nie do pary 
Ta zabawa pomoże dzieciom w zrozumieniu, co znaczy, że coś jest lub nie jest „takie samo” czy też „do 
pary”. 
Co jest potrzebne 
Zestawy składające się z dwóch pasujących do siebie lub identycznych rzeczy, np.: 
Para skarpet 
Para butów 
Dwa identyczne kubki 
Dwa identyczne widelce 
Co robimy 
Mieszamy przedmioty, zadaniem dzieci jest ułożenie ich właściwymi parami. Potem niech dzieci zasłonią 
oczy, a rodzic tworzy parę niepasujących do siebie przedmiotów. Zadanie polega na wskazaniu rzeczy, 
która jest nie do pary. 
 
Zgadywanki 
Kilka prostych pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Tego typu zabawy usprawniają proces rozumowania i 
sprawiają, że dzieci lepiej radzą sobie z małymi problemami. 
Co jest potrzebne 
Czas dla dzieci. 
Co robimy 
Zadajemy dzieciom pytania w rodzaju: „Myślę, o czymś brzęczącym, czego potrzebujemy, żeby otworzyć 
drzwi…” – Klucze 
„Myślę, o czymś, na czym można pedałować i co ma swa kółka…” – Rower 
„Myślę, o czymś, co ładnie wygląda, pachnie i rośnie w ogródku…” – Kwiaty 
„Myślę, o czymś, co można zrobić z szamponu zmieszanego z wodą, co fruwa w powietrzu i w końcu się 
rozpryskuje…” – Bańki mydlane 
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„Myślę, o czymś, co się otwiera na deszczu, żeby nie zmoknąć …” – Parasol 
„Myślę, o czymś, kolorowym i miękkim do podrzucania i łapania…” – Piłka 
 
Wyścig na spinacze 
Doskonała zabawa ćwicząca sprawność palców u dzieci. 
Co jest potrzebne 
Dwóch uczestników 
10 spinaczy do bielizny w 2 pojemnikach 
 Suszarka na bieliznę lub sznurek do bielizny rozciągnięty między dwoma krzesłami 
Co robimy 
Każdy z graczy otrzymuje pojemnik z 10 spinaczami. Na dany sygnał zapinają na wyścigi spinacze na 
lince, używając do tego tylko jednej ręki (drugą trzymają za plecami). 
Jeśli dzieci jest więcej, można je podzielić na dwie drużyny. Jeden zawodnik z drużyny zapina spinacze, a 
drugi je zdejmuje. 

 
Opracowanie: Anna Stanisławiuk 

 
Propozycje zabaw pochodzą z książki Di Hodges „Dy dzieci się nudzą. 500 zabaw dla dzieci w każdym wieku” 

 

SMACZNIE I ZDROWO 

Ciasteczka z kawałkami czekolady 

Kruche ciasteczka bez cukru i glutenu. Pyszna i zdrowa przekąska! Proste i szybkie do przygotowania. 
Polecam! 

 

składniki (około 10 sztuk): 

 120 g mąki migdałowej 
 100 g mąki ryżowej 
 szczypta soli 
 łyżeczka proszku do pieczenia 
 80 g  ksylitolu (można zastąpić miodem) 
 50 g oleju kokosowego 
 20 g syropu daktylowego lub klonowego 
 1 duże jajko  
 40 g gorzkiej czekolady (bez cukru) 
  

Przygotowanie: 
 Mąki wymieszać ze szczyptą soli, proszkiem do pieczenia i 

ksylitolem. 
 Olej roztopić na niewielkim ogniu, dodać syrop daktylowy, 

wymieszać. 
 Przelać do suchych składników, dodać jajko, wymieszać. 
 Czekoladę pokroić w kostkę, wmieszać w masę.  
 Dłonią uformować ciasteczka i przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia 
 Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 C (termoobieg) przez ok. 10-13 minut. 

Smacznego😊 

Beata Szelągowska 
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 

 

ODDZIAŁ I  

MUCHOMORKI 

      
     Po miesiącu pobytu w 

przedszkolu nasze maluszki dobrze 
zaaklimatyzowały się w nowym środowisku. 
Większość dzieci chętnie uczestniczy we 
wspólnych zabawach i zajęciach. W tym miesiącu  
będziemy omawiać następujące tematy: 
I tydzień: Smaczne warzywa  
II tydzień :  Nadeszła jesień  
III tydzień : Święto przedszkola  
IV tydzień:  Co robią zwierzęta jesienią?  
V tydzień: Moje zmysły 
 
W pierwszym  tygodniu będziemy rozmawiać   o 
warzywach. Dzieci będą  rozpoznawać i nazywać  
popularne warzywa, będą  określać ich kolor i 
kształt. Podkreślimy znaczenie jedzenia warzyw 
dla zdrowia jednocześnie zachęcając do zjadania 
zup jarzynowych oraz surówek i świeżych 
warzyw. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci 
będą posługiwać się określeniami: twarde, 
miękkie, ciężkie lekkie. Spróbujemy  
odzwierciedlić w formie plastycznej kształt i kolor 
warzyw poprzez lepienie z plasteliny. W dalszym 
ciągu będziemy usprawniać  poruszanie się w 
rzędzie i w kole wiązanym. 
W drugim tygodniu  będziemy zwracać uwagę 
dzieci na kolory jesieni. Podczas spacerów 
zwrócimy uwagę dzieci na  różnice w wyglądzie 
liści. Wprowadzimy określenia: pień, gałęzie, 
liście. Będziemy rozwijać umiejętność słuchania 
krótkich tekstów literackich. Podczas zabaw 
ortofonicznych dzieci będą ćwiczyć mięśnie 
narządów mowy na zgłoskach: szu, fiu, bęc. 
Kolory jesieni dzieci namalują farbami.   
W trzecimi tygodniu będziemy  obchodzić 
urodziny przedszkola. Zapoznamy dzieci   z 
postacią patrona przedszkola – Janusza 
Korczaka. Będziemy czytać krótkie fragmenty 
książki „Król Maciuś I” poznając jego bohatera. 
Zwrócimy uwagę dzieci na używanie zwrotów 
grzecznościowych w różnych sytuacjach: dzień 
dobry, dziękuję przepraszam, proszę. W dalszym 
ciągu będziemy uczyć się zgodnej zabawy 
wspólnymi zabawkami i odkładania ich na stałe 
miejsce. Będziemy starać się  tworzyć w grupie 
atmosferę w której dziecko jest akceptowane i 
zauważane. 

W czwartym tygodniu będziemy rozmawiać  
o  zwyczajach zwierząt jesienią. Będziemy 
rozwijać  mowę dzieci , poznawać  wygląd i 
zwyczaje  wybranych zwierząt: wiewiórki, jeża. 
Podczas zajęć plastycznych dzieci będą  rozwijać 
sprawność manualną. Dzieci będą grupować dary 
jesieni wg rodzajów oraz używać pojęć: mały- 
duży. Składając  obrazek z części będą ćwiczyć 
spostrzegawczość.  
W piątym tygodniu  będziemy rozmawiać  
o naszych zmysłach i je rozwijać poprzez zabawy.  
Dzieci będą rozpoznawać zabawki za pomocą 
dotyku i słuchu. Podczas zajęć muzycznych będą  
rozróżniać dźwięki ciche i głośne. Zmysł węchu 
będziemy doskonalić podczas posiłków. Chodząc 
na spacery będziemy obserwować zmiany 
zachodzące w przyrodzie oraz doskonalić 
chodzenie w parach.  
Informujemy, że na naszej stronie internetowej  
( w grupie Muchomorki) znajdziecie Państwo 
relacje zdjęciowe z pobytu dzieci w przedszkolu.  
Zachęcamy do współpracy z nami.   
 
Informujemy iż grupa ma założonego e-maila 
zgrana.paka1@wp.pl. W najbliższych dnia 
roześlemy do Państwa powitalna wiadomość.  
W przypadku braku wiadomości od nas – prosimy 
o napisanie do nas na powyższy adres  
 

Wiersz do nauki:„Wiewióreczka” 
 

Wiewióreczka ruda 
Oczkiem sobie mruga 

Damy jej orzech 
 Może przyjdzie tutaj.  

 
Ma rudy ogonek 
Oczy jak węgielki  

A na uszkach śmieszne 
Czerwone pędzelki.   

 

Piosenka do nauki:„ Liście w parku” 
 

I.W parku wszędzie liście 
Liście kolorowe 
Spadają na trawę,  
Spadają na głowę. 
 
Ref: Szu, szu, szu, sza, sza, sza 
Wiatr nam śpiewa, wiatr nam gra.  
Szu, szu, szu, sza, sza, sza 
Wiatr piosenkę dzieciom gra.  

mailto:zgrana.paka1@wp.pl
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II. Zbiera je Anetka 
 Zbiera Karolina 
Nagle wiatr jesienny 
 Powiewać zaczyna.  
 

Ref: Szu, szu… 
 

III. Zatańczyły dzieci, 
Wesoło się śmieją  
Świetna to zabawa  
Z wiatrem i jesienią.  
Ref: Szu, szu… ‘ 

 
Nauczycieli oddziału 

mgr Barbara Duda  
mgr Marzena Makowiecka 

 

ODDZIAŁ II SMERFY 

Trzy i cztery, trzy i cztery, 
Wiersz do nauki: „Dla Babci i dla Dziadka” 
 
 
 
\ 
 

TEMATYKA TYGODNIOWA 
„Kosz Pani Jesieni – obserwowanie zmian 

zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie 
tych zmian z aktualną porą roku; rozpoznawanie  
i nazywanie warzyw; zachęcanie do zjadania 
surowych warzyw  jako źródła witamin; zwracanie 
uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie 
jesienią; poszerzanie wiedzy przyrodniczej  o 
nazwy grzybów; 
 

„Kolorowy świat” – poznanie nazwy i wyglądu 
dębu, klonu, jarzębiny i kasztanowca jesienią; 
doskonalenie umiejętności posługiwania się 
pędzlem; zapoznanie z nową techniką plastyczną 
,,mokre w mokre”; wyrażanie w zabawach treści 
zaczerpniętych z najbliższego otoczenia; 
podejmowanie próby określania koloru jesiennych 
liści; poznanie kolorów: pomarańczowy, brązowy, 
seledynowy; 
 

„Moje osiedle” – pokonanie strachu przed 
poznawaniem nowych miejsc; zapoznanie z 
najważniejszymi symbolami  miasta; poznanie 
pojęcia ,,miasto” i „osiedle”- jako jedna z jego 
części; odczuwanie dumy z bycia obywatelem 
Białegostoku; poznanie nowej techniki 
plastycznej: collage; rozwijanie sprawności 
fizycznej; utrwalenie nabytych umiejętności: 
marszu, formowanie par, ustawienie w rozsypce; 
 
„Janusz Korczak – nasz patron” – poznanie 

sylwetki patrona przedszkola,  kim był i co robił 
dla dzieci; wczuwanie się w przeżycia bohaterów 
literackich; wyrażanie swoich emocji; stosowanie 
form grzecznościowych; śpiewanie i ilustrowanie 
piosenki ruchem; zwrócenie uwagi, jakim osobom 
dziecko może zaufać, do kogo zwrócić się po 
pomoc; utrwalenie numeru tel. Alarmowego - 112; 
 

DZIĘKUJEMY: Pani Skarżyńskiej za papier 
ksero 

 
WIERSZ  DO  NAUKI:  „Jesienne liście”  Ewa 
Szelburg Zarembina  

 
Z tym jesiennym wiatrem  
tańczą sobie liście,  
tańczą sobie tańczą  
czerwone złociście.  
   
Z tym jesiennym wiatrem  
odtańczą daleko,  
i nie skończą tańczyć,  
aż za siódmą rzeką.  
   
Aż za siódmą rzeką,  
Aż za siódma górą,  
Aż je śnieg przykryje  
Grubą, białą chmurą  
 

1. PIOSENKA  DO  NAUKI: „IDZIE 
JESIEŃ” 

 
I. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa. 
 Jabłka, gruszki, winogrona, wszystko w koszu 
chowa. 
 

ref.  
Jesień - deszcz i słota,  jesień - złote liście, 
Jesień - dużo grzybów oczywiście. 
Jesień - jarzębina, jesień-głóg, kalina, 
Jesień - co nam przyniesie… 
  

II  Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa. 
Marchew, buraki i ziemniaki - wszystko w koszu 
chowa. 
  
ref.  
Jesień - stos orzechów, jesień to żołędzie, 
jesień… kasztanów pełno wszędzie. 
Jesień - odlot ptaków, jesień dookoła, 
jesień, jesień nas woła… 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Maria Borowik 

mgr Barbara Wróblewska 
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ODDZIAŁ III MUMINKI 

  

Tematyka tygodnia: 
W październiku 
Muminki realizują 
następującą tematykę: 
-Idzie jesień przez sad- 
dzieci poznają różne 
rodzaje owoców, 

nazywają drzewa na których rosną. Utrwalają 
umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby. 
-Zwierzęta jesienią- Muminki dowiadują się, w jaki 
sposób leśne zwierzęta przygotowują się do zimy. 
Poznają odpowiedź na pytanie: czy wszyscy 
mieszkańcy lasu zapadają w zimowy sen ? 
-Święto naszego przedszkola-przedszkolaki 
zdobywają wiedzę na temat patrona placówki- 
Janusza  Korczaka.  Bawią się na grupowym Balu 
Gałganiarza. 
-Co z czego otrzymujemy?- dzieci  poznają 
procesy wytwarzania szkła, cukru, wełny. 
Utrwalają charakterystyczne cechy koła, 
kwadratu, trójkata i prostokąta. 
-Idzie jesień z deszczem-uczą się dostrzegać i 
nazywać charakterystyczne zmiany w przyrodzie 
zachodzące późną jesienią.  
 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Krystyna Lenczewska 

mgr Halina Rygorczuk 

 
Wiersz do nauki: 
Jesienny pociąg /D. Gellner  
Stoi pociąg 
na peronie- 
żółte liście ma w wagonie 
i kasztany, i żołędzie- 
dokąd z nimi jechać będzie?  
Rusza pociąg 
sapiąc głośno. 
Już w przedziałach 
grzyby rosną, 
a na półce,  
wśród bagaży, 
leży sobie bukiet z jarzyn.  
Pędzi pociąg 
lasem, polem 
pod ogromnym parasolem. 
Zamiast kół kalosze ma, 
za oknami deszcz mu gra. 
O, zatrzymał się na chwilę! 
Ktoś w wagonie drzwi uchylił 
potoczył w naszą stronę 
jabłko duże 
i czerwone.  

Piosenka do nauki: 
 
KŁÓTNIA KALOSZY 
1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz, 
wieje z nieba wiatr, zimny wiatr. 
A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap! 
A moje kalosze po błocie ciapu-ciap! 
  
Ref. Kap, kap, kap, kap, kap, kap! 
Ciapu-ciapu, ciap! 
  
2. Aż jednego dnia kalosz siadł, 
a z kaloszem też jego brat. 
I postanowili, że pójdą sonie w świat. 
I postanowili, że pójdą sobie w świat. 
  
3. Jeden kalosz chciał w sklepie stać, 
drugi kalosz chciał w piłkę grać. 
Niech ktoś ich pogodzi bo zaraz pójdę spać! 
Niech ktoś ich pogodzi bo zaraz pójdę spać! 
  
4. Prawy kalosz aż tupnął: tup! 
Lewy kalosz aż skoczył: siup! 
Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu? 
Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu? 
  
5. No i wreszcie już kłótni kres. 
Mama mówi: - Chodź witać deszcz! 
Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też! 
Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też! 
  

 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

Tematyka tygodnia: 

 Zbieramy warzywa 

 Jesienią, jesienią 
sady … 

 Janusz korczak - 
patron naszego przedszkola 

 Zachowanie zwierząt jesienią 

 Jesień z deszczem .. 

W tym miesiącu: 

 poznamy, w sposób bezpośredni lub pośredni, 
sad, drzewa owocowe – będziemy rozpoznawać 
ich po owocach 

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

 poznamy sposoby przechowywania owoców 
(mrożenie, suszenie, pasteryzowanie) 

 wyjaśnimy znaczenia terminu owoce 
egzotyczne; podawanie ich przedstawicieli 
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 będziemy rozpoznawać i nazywać najczęściej 
spożywane warzywa, wskazywać ich jadalne 
części 

 rozpoznawać i nazywać mniej popularne h 
warzywa, np.: patison, bakłażan, kabaczek 

 nazywać przetwory  z owoców i warzyw (dżemy, 
kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawać 
sposoby ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby 
ich wykonywania 

 przypomnimy sylwetkę Janusza Korczaka, 
poczytamy  jego książki; 

 zwracać uwagę na rolę owoców i warzyw w 
życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, 
środek leczniczy). 

 poznawać sposoby przygotowywania się 
wybranych zwierząt do zimy 

 zwracać uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt 
przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, 
gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała 

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

 dostrzegać i nazywać  zmiany  zachodzące  w 
przyrodzie późną jesienią 

 zwracać  uwagę na ubiór dostosowany do 
warunków atmosferycznych 

 obserwować  zmiany zachodzące późną 
jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny 
wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się 
temperatury powietrza itp.).  

 będziemy rozmawiać o tym, że trzeba szanować 
wodę i  nie marnować jej. 

 Uczestniczyć w wybranych zabawach 
badawczych, np. badanie tonięcia i pływania 
ciał. 

 

W październiku będziemy obchodzić 
święto naszego przedszkola, zorganizujemy  
21 października Dzień Gałganiarza w swojej 
grupie. Liczymy na wielką wyobraźnię dzieci  
i rodziców. Myślimy, że to będzie wspaniała 
zabawa przez cały dzień. Wybierzmy się też na 
spacer do sadu i ogrodu (na pobliskie działki) – by 
tam obejrzeć warzywa i owoce.  
Będziemy przyglądać się zmianom zachodzącym 
w przyrodzie w ogrodzie przedszkolnym, jak i na 
spacerach. Prosimy bardzo rodziców  
o odpowiednie ubieranie dzieci. 
 
Słuchanie piosenki 
"ZBIORY Z SADU I OGRODU" 
 (sł. i muz. J. Kucharczyk) 
 

1. Już owoce i warzywa 
pięknie nam dojrzały, 

więc w jesienny dzień słoneczny 
plony pozbieramy. 
W sadzie rosną słodkie gruszki, 
na powidła śliwki, 
żółte i czerwone jabłka 
i smaczne malinki. 
 
2.A w ogrodzie jest marchewka, 
pietruszka, selery, 
teraz wszystkie te warzywa 
z mamą wykopiemy. 
W piwniczce je przechowamy 
aż do końca zimy, 
bo sałatki i surówki 
chętnie z nich robimy. 
 
Zabawa paluszkowa "WIEWIÓRKA" 
według K. Sąsiadka. Rozwijanie mięśni drobnych 
dłoni, ćwiczenie pamięci.  Utrwalanie nazwy 
palców dłoni: kciuk, palec wskazujący, środkowy, 
serdeczny, mały.   
Dzieci naśladują ruchy palców, rytmiczne 
powtarzają: 
 
Dzieci:  
Wiewióreczka mała zwijają palce jednej dłoni w 
pięść, prostują: mały palec, 
kamyczek spotkała.  
 
Wiewióreczka mała  
palec serdeczny, patyczek spotkała.  
 
Wiewióreczka mała palec środkowy, 
robaczka spotkała.  
 
Wiewióreczka mała palec wskazujący, 
szyszkę spotkała.  
 
Wiewióreczka mała       kciuki rozsuwają 
wszystkie palce, pokazując otwartą dłoń. 
orzeszka spotkała.  
 
Kamyczek poklepała, Palcami drugiej dłoni 
głaszczą: najpierw wyprostowany mały 
palec pierwszej dłoni, potem 
 
patyczek podrapała, palec serdeczny, 
 

robaczka uściskała, palec środkowy, 
 

szyszkę pogłaskała, palec wskazujący, 
 

a orzeszka zabrać chciała. lekko ciągną za kciuk. 
 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Małgorzata Andrejewicz 

mgr Anna Stanisławiuk 
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ODDZIAŁ V GUMISIE 

Tematyka tygodniowa: 
PROGRAMOWANIE NA 
DYWANIE 

W pierwszym tygodniu 
października weźmiemy 
udział w wyzwaniu „Cała 
Polska Programuje”. 

Chcemy pokazać przedszkolakom, że 
kodowanie jest ciekawe, łatwe i można to robić 
bez użycia komputera. Będziemy rozwijać 
logiczne algorytmiczne myślenie oraz zadaniowe 
podejście do stawianych problemów, 
kreatywności. Skupimy się na kształtowaniu 
umiejętności pracy w małych zespołach, szukania 
kompromisów oraz optymalnych rozwiązań. 
Poćwiczymy orientację w schemacie swojego 
ciała (prawa/lewa). Poznamy pisaną i drukowaną, 
małą i wielką literę „a”. 
 
IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD 
Jeśli pogoda pozwoli, wyruszymy do pobliskiego 
lasku, na ogródki działkowe, aby dostrzec zmiany 
zachodzące jesienią w przyrodzie. Ukażemy 
Gumisiom bogactwo kształtów i kolorów 
jesiennych owoców i warzyw. Przez lepienie, 
ugniatanie, wydzieranie, wycinanie będziemy 
ćwiczyli sprawność manualną, Poznamy pisaną i 
drukowaną, małą i wielką literę „e”. Wprowadzimy 
cyfrowy zapis liczb 1 i 2. Będziemy ćwiczyć 
umiejętność dokonywania analizy i syntezy 
słuchowej. 
 
JANUSZ KORCZAK – PRZYJACIEL DZIECI 
W kolejnym tygodniu miesiąca zapoznamy dzieci 
z postacią i twórczością Janusza Korczaka, 
patrona naszego przedszkola. W naszej grupie 
zorganizujemy Bal Gałganiarza, zachęcamy do 
przebrania się. Wykorzystując wagę szalkową 
uświadomimy Gumisiom, że istnieje równowaga 
między prawami, a obowiązkami. Wzmocnimy 
więzi z grupą, odczuwanie swojej ważności oraz 
wyrażanie emocji. Zapoznamy z cyfrowym 
zapisem liczby 3. Wprowadzimy pisaną i 
drukowaną, małą i dużą literę „i”. 
 
CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ? 
W ostatnim tygodniu października zapoznamy 
Gumisie ze zmianami w wyglądzie  
i zachowaniu zwierząt w zależności od pory roku. 
Uwrażliwimy dzieci na potrzebę dokarmiania 
zwierząt podczas zimy. Będziemy doskonalić 
umiejętność posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi. Zwrócimy uwagę na 

komunikowanie potrzeby odpoczynku i relaksu. 
Poćwiczymy umiejętność składania ubrań oraz 
wiązania sznurowadeł. Wprowadzimy pisaną i 
drukowaną, małą i dużą literę „m”. 
 
Nauka piosenki: „WIEWIÓRECZKA”  
(sł. Edward Szymański, muz. Tadeusz 
Mayzner) 
 
1. Sąsiadeczko, wiewióreczko,  

co masz oczka czarne, 
nie bójże się, pokaż w lesie, 
gdzie masz swą spiżarnię. 
Wszędzie mam, tu i tam, 
czego chcecie to wam dam. 
Fik mik, hyc, hyc!  
Czego chcecie to wam dam. 

2.  Sąsiadeczko, wiewióreczko,  
co masz rude łapki, 
 jeśli łaska, sypnij z góry 
 orzeszków do czapki. 
Dałabym nawet sześć 
lecz co w zimie będę jeść? 
Fik, mik, hyc, hyc! 
Był orzeszek nie ma nic. 

3. Sąsiadeczko, wiewióreczko, 
co masz rudy pyszczek, 
tu na ziemię rzuć uprzejmie 
kilka ładnych szyszek. 
Szyszki masz tu i tam, 
wejdź na sosnę urwij sam. 
Fik, mik, hyc, hyc! 
Były szyszki nie ma nic. 

 
Wiersz do nauki:  
„POD DRZEWAMI” Danuta Gellner 
Siedzi jesień pod jabłonią, 
 
jabłka jej nad głową dzwonią. 
A gdy gruszą wiatr poruszy, 
dzwonią gruszki. 
Gdzie? Na gruszy. 
Siedzi jesień pod drzewami, 
sad jej dzwoni za uszami, 
więc zatkała uszy watą. 
Czy to prawda? 
Co wy na to? 

Nauczycielki oddziału:   
mgr Agnieszka Jancewicz 
   mgr Beata Szelągowska 
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ODDZIAŁ VI BULINKI 

Witamy wszystkich z gr. VI na 
łamach  ,,Naszej gazetki” 

Zapraszamy do zapoznania się z 
informacjami dotyczącymi 
tematyki planowanej na 
październik. 

I tydzień – Jesienny sad 

- rozpoznawanie drzew 
owocowych po owocach; 
- wyjaśnienie znaczenia słowa sad 
− nazywanie przetworów z owoców i warzyw 
(dżemy, soki, kiszonki, kompoty);   
- zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i 
pisaną; wprowadzenie pojęć: samogłoska, 
spółgłoska. 
- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności 
liczenia − rozpoznawanie cyfr  
 

II tydzień – Warzywa znane i lubiane 

− rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; 
rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, po 
smaku, zapachu. 
− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i 
wielkich 
− zachęcanie do wykonywania prostych potraw 
- rozwijanie słuchu fonematycznego  
 

III tydzień – Moje emocje – moje przedszkole 

- rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania 
emocji 
 -  zapoznanie z literą m: małą i wielką, 
drukowaną i pisaną, utrwalenie pojęcia spółgłoska 
 - organizowanie sytuacji sprzyjających 
budowaniu dziecięcych systemów wartości. 
 -  przyporządkowywanie odpowiednich barw 
bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym 
 -  zachęcanie do stosowania zwrotów 
grzecznościowych 
 -  dostrzeganie i kontynuowanie rytmów 
 

IV tydzień – Nasze zmysły 

- rozpoznawanie i nazywanie części ciała 
 - zapoznanie, utrwalenie z literą e: małą i wielką 
drukowaną i pisaną 
 - uświadamianie istnienia różnych narządów 
zmysłów 
 -  rozwijanie sprawności fizycznej 
- rozwijanie umiejętności, przeliczania, dodawania 
i odejmowania 
  - uświadamianie negatywnego wpływu hałasu na 
zdrowie człowieka 

 -  podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku 
-  poznawanie różnych rodzajów okularów 

W październiku nie zabraknie też ,,jesiennego 
muzykowania”  - z piosenką , z szelestem gazet 
oraz jesiennej poezji dziecięcej. Nadal wiele 
czasu poświęcimy na zabawy słuchowo – 
wzrokowo –ruchowe, które zapewnią Bulinkom 
sprawność oka, ręki i ucha – co pomoże 
doskonalić umiejętności czytelnicze oraz kreślić 
coraz bardziej skomplikowane wzory - szlaczki.  

W październiku obchodzimy też Święto 
Przedszkola, przywołamy zatem naszego patrona 
Janusza Korczaka i Kodeks Przedszkolaka oraz 
bawimy się w tym roku na Balu Gałganiarza we 
własnej grupie – pamiętajcie o przebraniach, 
zaczynajcie się już przygotowywać  

 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Beata Mioduszewska 

mgr Anna Marciniak 

Piosenka ,,Odkrywam siebie” 

 

1. Dlaczego lubię jabłka i gruszki 
    a wcale nie chcę zjadać pietruszki? 
    Dlaczego czasem boli mnie brzuszek, 
    to jest ciekawe, wiedzieć to muszę. 
Ref.  Odkrywam siebie, poznaję siebie, 
        chcę więcej wiedzieć, 
        o sobie wiedzieć chcę. 
2.  Lubię się cieszyć, nie lubię smucić 
     miło gdy mama piosenkę nuci. 
     I chociaż bardzo boję się burzy, 
    to lubię brodzić w dużej kałuży. 
Ref.  Odkrywam siebie, poznaję siebie, 
        chcę więcej wiedzieć, 
        o sobie wiedzieć chcę. 
3.  Pokrzywa parzy a fiołek pachnie, 
     jak to się dzieje, że tak jest  właśnie. 
    Muszę to poznać i poznać siebie, 
    bo jest to ważne dla mnie i ciebie. 

 

Wiersz  ,,W spiżarni” Maria Kownacka 

W spiżarni na półkach zapasów bez liku.  
Są dżemy, kompoty, złoty miód w słoiku.  
I cebula w wiankach, i grzyby suszone,  
są główki kapusty, ogórki kiszone. 
A gdy będzie w zimie tęgi mróz na dworze, 
zapachnie nam lato, gdy słoik otworzę 
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JĘZYK ANGIELSKI – lektor Anita Rębacz 

ODDZIAŁ I i II 
Dzieci wciąż utrwalają słowa i zwroty poznane we wrześniu (powitania, podawanie imienia, 
swojego samopoczucia). Za pomocą piosenki i zabaw ruchowych powtarzać będziemy 
nazwy części ciała. Dodatkowo poznają nowe słowa: broda, noga, ręka. Dzięki piosence: 
„How is the weather?” poznają sposoby opisywania pogody. Wysłuchają i zobaczą historyjkę 
obrazkową pt. „It’s cold!”, dzięki czemu zapoznają się z nazwami podstawowych części 
garderoby. Przy piosenkach :  ONE LITTLE FINGER,  HOW’S THE WEATHER? utrwalą 
nowe słownictwo i zwroty.  

Pozdrawiam Anita Rębacz- nauczyciel j. angielskiego 

 SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 

coat -  płaszcz 
scarf -  szalik 
hat- czapka 
jumper- sweter 
sunny, cloudy- słonecznie, pochmurno 
rainny, snowy- deszczowo, śnieżnie 
cold / hot -  zimno / gorąco 

warm - ciepło 
It’s (cold / warm/ hot) -  Jest (zimno / 
ciepło/ gorąco). 
Sofii’s (cold / hot) - Zosi jest (zimno / 
gorąco). 
Here!-   Tutaj!    There – tam!

 

 WPROWADZANE PIOSENKI  
 
ONE LITTLE FINGER song 

One little finger, one little 
finger, one little finger. 
Tap tap tap. 
Point your finger up. 
Point your finger down. 
Put it on your head. Head! 
One little finger, one little 
finger, one little finger. 
Tap tap tap. 
Point your finger up. 
Point your finger down. 
Put it on your nose. Nose! 
One little finger, one little 
finger, one little finger. 
Tap tap tap. 
Point your finger up. 
Point your finger down. 
Put it on your chin. Chin! 
One little finger, one little 
finger, one little finger. 
Tap tap tap. 
Point your finger up. 
Point your finger down. 
Put it on your arm. Arm! 

One little finger, one little 
finger, one little finger. 
Tap tap tap. 
Point your finger up. 
Point your finger down. 
Put it on your leg. Leg! 
One little finger, one little 
finger, one little finger. 
Tap tap tap. 
Point your finger up. 
Point your finger down. 
Put it on your foot. Foot! 
Put it on your leg. Leg! 
Put it on your arm. Arm! 
Put it on your chin. Chin! 
Put it on your nose. Nose! 
Put it on your head. Head! 
Now let’s wave goodbye. 
Goodbye! 
 
 
 
 
 
 
 

How’s the weather? How’s 
the weather? 
How’s the weather today? 
Is it sunny? 
Is it rainy? 
Is it cloudy? 
Is it snowy? 
How’s the weather today? 
Let’s look outside. 
How’s the weather? 
Is it sunny today? 
Let’s look outside. 
How’s the weather? 
Is it rainy today? 
Let’s look outside. 
How’s the weather? 
Is it cloudy today? 
Let’s look outside. 
Is it snowy today? 
How’s the weather? How’s 
the weather? 
How’s the weather today? 
Is it sunny? 
Is it rainy? 
Is it cloudy? 
Is it snowy? 
How’s the weather today? 
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ODDZIAŁ III-IV-V-VI 
What  weather! – Co za pogoda! 
Dzieci powtarzać będą słownictwo i zwroty poznane we wrześniu (powitania, przedstawianie 
się, mówienie o swoich uczuciach) Powtórzymy też i rozszerzymy słownictwo związane z 
ciałem człowieka. Ponadto poznają określenia różnych typów pogody w języku angielskim i 
słownictwo związane z ubiorem (dostosowanym do panujących na zewnątrz warunków). 
Zapoznają się z przymiotnikami  quickly (szybko) i slowly (wolno).   

    
 
1. SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 
 
arm  - ręka 
leg – noga 
chest – klatka piersiowa 
tummy - brzuszek 
bottom – pupa 
feet – stopy 
foot – stopa 
hat – kapelusz, 
coat - płaszcz 
shoes / boots – buty/zimowe 
dress -  sukienka 
jumper -  sweter 
jacket - kurtka 
scarf -  szalik 
outside – na zewnątrz 

cold / warm/ hot -  zimno / ciepło/ gorąco 
It’s (cold / warm/ hot) -  jest (zimno / ciepło/ 
gorąco) 
 
Hurry up- pośpiesz się  
What’s the weather like?/ How’s the 
weather? - Jaka jest pogoda? 
Sunny / Cloudy/ Windy/ Rainy/ Snowy  - 
słonecznie / pochmurn/ wietrznie/ 
deszczowo/ śnieżnie 
Put on your… – załóż swój… 
quickly - szybko 
slowly - wolno 
 

 
  
2. PROWADZANE PIOSENKI  
 
How’s the weather? How’s the weather? 
How’s the weather today? 
Is it sunny? 
Is it rainy? 
Is it cloudy? 
Is it snowy? 
How’s the weather today? 
Let’s look outside. 
 

 
 
How’s the weather? 
Is it sunny today? 
Let’s look outside. 
How’s the weather? 
Is it rainy today? 
Let’s look outside. 
How’s the weather? 
Is it cloudy today? 
Let’s look outside. 
Is it snowy today? 
 

 
 
It’s cold outside   song 
It’s cold outside! /x3 
Listen to me. 
Put on your jacket. /x3 
One, two, three. 
It’s cold outside! /x3 
Listen to me. 
Put on your boots./x3 
One, two, three! 

 
It’s windy outside!/x3  
Listen to me.  
Put on your hat./x3  
One, two, three. 
It’s rainy outside!/x3 
Listen to me. 
Take your umbrella./x3 
One, two, three. 
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA -   STRAT 
W miesiącu październiku  ruszamy z całorocznym konkursem „MISTRZ MĄDRA 
GŁÓWKA” Konkurs trwać będzie od X/2020 do VI 20201 
W każdym numerze Naszej Gazetki będą zamieszczane 2 zadania do wykonania w 
domu przy pomocy rodziców. Ze względu na pracę przedszkola w okresie pandemii 
COVID 19 zadania należy samodzielnie wydrukować. Wypełnione karty zbieramy  
w domu i dopiero w czerwcu cały pakiet  będzie trzeba przynieść do przedszkola 

celem oceny i przyznania nagrody   
 

W reporterskim  skrócie 

 

  
 
 
 
 

Pasowanie na Przedszkola 
17 września 2020r. 
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Już od początku września przedszkolaki ze starszych 
grup ochoczo wzięły się do pracy. Po minach widać że 
się im to podoba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDARZ – WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2020r. 

 

21 października 2020r. BAL GAŁGANIARZA – URODZINY PRZEDSZKOLA 
 
prosimy rodziców o przebranie dzieci w ubrania z „domowej szafy”. Liczy się pomysł, 
inwencja. Ma być radośnie i kolorowo    
 
Bal Gałganiarza połączony z Urodzinami przedszkola odbędzie się w każdej grupie 
oddzielnie.  

 

ZESPÓŁ REDKCYJNY: red.  naczelny  Marzena  Makowiecka, artykuły  z  życia grup piszą : oddz .I Barbara Duda, 
oddz. II Barbara Wróblewska, Maria Borowik, oddz.III Halina Rygorczuk, Krystyna Lenczewska ,  
oddz IV Anna Stanisławiuk, Małgorzata Andrejewicz, oddz. V Agnieszka Jancewicz, Beata Szelągowska, 
oddz. VI Beata Mioduszewska, Anna Marciniak,   
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……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka – oddział 

 
 

MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA – PAŹDZIERNIK 2020 ZADANIE 1 z numeru 2/193 
Dzieci zrobiły kasztanowe ludziki. Połącz w pary ich cienie i pokoloruj 

______________________________________________________________________________________________ 
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……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka – oddział 

 

MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA – PAŹDZIERNIK 2020  ZADANIE 2 z numeru 2/193 
Przyjrzyj się zaznaczonemu latawcowi. Wszystkim pozostałym czegoś brakuje. 

dorysuj odpowiednie elementy 
 
 
 
 
 

 
 


