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Wrzesień - Październik 

Drodzy Rodzice i  Kochane Przedszkolaki! 

Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022. Wszystkim 

przedszkolakom życzymy dużo radości w zdobywaniu wiedzy, wesołej zabawy, 
nowych przyjaźni i niezapomnianych przeżyć,  
a Rodzicom udanej współpracy i zadowolenia.                      

Zapewniamy, iż mimo obostrzeń w związku z epidemią, robimy wszystko,                       
by zapewnić bezpieczeństwo, nie zakłócając rozwoju dzieci. 

Dyrekcja i Personel Przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jesienią 
Maria Konopnicka 

 



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. 

Jesień w sadzie 
Agata Dziechciarczyk 

Jesień w sadzie 

Do kosza owoce kładzie 

Zbiera jabłka, gruszki, śliwy 

Bo to już czas właściwy 



 

 „Jak Gabrysia polubiła przedszkolną zjeżdżalnię” 
 
Na początku mama była wystraszona. Miała zmieniony głos i mocniej niż 

zazwyczaj trzymała Gabrysię za rękę. Szybko, trochę za szybko, pomagała jej 

zdjąć buty. Potem pocałowała dziewczynkę, westchnęła, niepewnie uśmiechnęła 

się i powiedziała:  

– Baw się dobrze, kociaczku! – Bo „kociaczku” mama mówiła do Gabrysi zawsze  

w chwilach wzruszeń. Potem puściła rękę Gabrysi i delikatnym ruchem 

pokierowała dziewczynkę w stronę sali. Tam młoda pani z włosami podobnymi do 

włosów Arielki zawołała wesoło:  

– Dzień dobry, Gabrysiu!  

– Dzień dobry... – odpowiedziała po cichu Gabrysia, zastanawiając się, czy nie 

powinna dodać do tego „Arielko”... Doszła jednak do wniosku, że nie, bo pani nie 

jest syrenką. Bo przecież nie są w wodzie, dokoła nie ma rybek... Wygląda raczej 

na to, że, jak mówiła mama, Gabrysia jest w przedszkolu, z panią nauczycielką,                       

a zamiast kolorowych rybek widzi tu gromadkę dzieci. Niektóre bawią się, inne 

biegają, a znowu inne – płaczą. Tych jest najwięcej, więc pewnie właśnie one mają 

rację: Kiedy się jest w przedszkolu, najlepiej głośno płakać. Gabrysia skrzywiła 

buzię do płaczu i poczuła, że naprawdę jest jej bardzo smutno. Nie ma mamy. 

Dokoła wszystko nowe, obca sala. Kocyk w misie, latarka i różowy delfin są w 

domu. Nie można się przytulić, poświecić latarką albo schować się w ulubionym 

kąciku za łóżkiem... Nie pozostaje nic innego, jak zapłakać „Aaaa!”, a potem 

jeszcze bardziej; „Aaaa! Ja chcę do mamy!” – i Gabrysia już prawie głośno 

zapłakała, ale nagle zjawiła się pani podobna do Arielki.  

– Biegnij szybko, Gabrysiu, do kącika zabaw! – zaproponowała rezolutnie. – Może 

chciałabyś się pobawić wielkimi klockami? Oj, widzę, że Karolek pędzi do 

zjeżdżalni! Chyba będzie tam pierwszy. A może ty będziesz pierwsza?... Gabrysia 

oczywiście była pierwsza. Ale drugi, zaraz za nią, był Karolek. A potem znowu 

Gabrysia. A kiedy przyszła i Zosia, to byli po kolei: Gabrysia, Karolek i Zosia. Żal 

było przestać zjeżdżać i iść na śniadanie. Ale i po śniadaniu wolno było wesoło 

spędzać czas w kąciku zabaw. Lalki, auta i klocki, piłki do skakania, domek, no i 

zjeżdżalnia, która przyciągała jak magnes... Po obiedzie Gabrysia, zmęczona od 

wrażeń, rzuciła się w objęcia zdziwionej mamy.  

– Widzę, kociaczku, że nareszcie wybawiłaś się za wszystkie czasy! – Uśmiechnęła 

się mama, która jak zawsze to robią dorośli, przyszła odebrać swoje dziecko po 

południu. Nie ona jedna zjawiła się po przedszkolaka z pierwszej grupy. W szatni 

była już starsza pani i pomagała zapinać guziki Jackowi, a wysoki pan z brodą 

wypytywał Zosię:  

– No i jak tam, malutka, w pierwszym dniu w przedszkolu?  

– Fajnie – odpowiedziała Zosia krótko i na temat. 

– I mam nową koleżankę.  

– Tak? A jak ma na imię twoja koleżanka? – zapytał tata Zosi. 



 – Zapomniałam. Ale to ta dziewczynka, co wychodzi z mamą. Pa! – Pomachała 

wesoło Zosia do Gabrysi.  

– Pobawimy się jutro znowu na zjeżdżalni?  

– Tak! – Zadowolona Gabrysia na chwilę przystanęła w drzwiach, puściła rękę 

mamy i także pomachała nowej koleżance. Postanowiła, że tej obietnicy na pewno 

dotrzyma. Bo lubiła zjeżdżalnię. Lubiła też Zosię. I do tego wszystkiego – lubiła 

przedszkole. 

 

Pokoloruj obrazek i dorysuj kolorowe liście. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaczynając od strzałki na dole pozbieraj jabłka  

i zanieś je do koszyczka.  

Ile jabłek udało Ci się znaleźć? 

 

 

 
 

 



 
Słowa dają moc! 

Pochwały i zachęty pomagają dziecku w kształtowaniu samooceny, dodają wiary we 

własne możliwości, pomagają lepiej radzić sobie z problemami, dają poczucie 

bezpieczeństwa. Koniecznie chwalmy nasze dzieci!  Wszyscy lubimy, kiedy ukochane, 

najbliższe osoby zwracają na nas uwagę. Uwielbiamy czuć się docenieni, zauważeni, 

kochani. Podobnie dzieci - bardzo potrzebują uwagi swoich rodziców i domagają się jej 

różnymi sposobami. Zdarza się, że kiedy dziecko zachowuje się poprawnie, prawie nie 

zwracamy na nie uwagi. Myślimy "tak grzecznie się bawi, nie będę mu przeszkadzać". 

Zajmujemy się swoimi sprawami, a dopiero kiedy dziecko zaczyna "marudzić" albo staje 

się niegrzeczne, kierujemy na nie swoją uwagę. W ten sposób, zupełnie wbrew naszym 

intencjom, utrwalamy złe zachowanie dziecka! Dzieci reagują bowiem według zasady: 

"lepiej być skrzyczanym i pouczonym, niż ignorowanym". Dla dziecka taka sytuacja jest 

często niezrozumiała - rodzice poświęcają mu swoją uwagę tylko wtedy, kiedy "nabroi" 

lub zachowuje się nie tak, jak tego oczekiwano. Aby odnosić sukcesy wychowawcze warto 

zatem nauczyć się dostrzegania pozytywnych zachowań u swojego dziecka. Wymaga to 

większe-go skupienia uwagi na jego zachowaniu i włożenia nieco wysiłku w zmianę 

dotychczasowego sposobu reago-

wania. Wbrew powszechnym opi-

niom, dziecko często nagradzane            

i chwalone stara się być jeszcze 

lepsze! Z drugiej strony - dziecko 

stale krytykowane dochodzi do 

wniosku, że jego wysiłki i tak nie 

mają sensu, skoro rodzice okazują 

jedynie niezadowolenie. 

Jak skutecznie chwalić dziecko? 

Aby chwalenie było skuteczne: 

 Pochwały muszą być skiero-

wane na konkretne zacho-

wania, nie stosuj pochwał 

ogólnych, 

 nagradzaj dziecko za dobre 

zachowanie, 

 chwal każdy mały kroczek 

dziecka ku pożądanemu 

zachowaniu, 

 próbuj "wyłapać" dobre zacho-

wanie u dziecka i chwal je, 

 pochwal dziecko kiedy zaprzes-

tało negatywnego zachowania. 



 
              3-4 LATKI              5-LATKI              6-LATKI 

Hello! - Cześć! 

Bye-bye! - Pa pa 

What’s your name? - Jak 
masz na imię? 

I’m… - Jestem… 

How old are you? - Ile masz 

lat? 
I’m… (three/four) - 
Mam...(trzy/cztery lata) 

Sit down! – Usiądź! 
Stand up! – Wstań! 

Turn around! – Obróć się! 

Clap your hands! - Klaśnij w 

dłonie! 
Jump! - Podskocz! 

Close your eyes! - Zamknij 

oczy! 

Open your eyes! - Otwórz 
oczy! 

Look! - Patrz! 

Listen! - Słuchaj! 
backpack - plecak 

book - książka 

cryons - kredki 

stickers - naklejki 
rainbow - tęcza 

carrot - marchewka 

corn - kukurydza 

peas - groszek 
beetroots - buraczki 

Autumn - Jesień 

leaves - liście 

hedgehog - jeż 
big - duży 

small - mały 

Halloween 
pumpkin - dynia 

ghost - duch 

witch - czarownica 

wampire - wampir 
sweets - słodycze 

colours 
numbers 

 
 

What colour is my nose? 

Hello! - Cześć! 

Where are you? - Gdzie jesteś? 
What’s your name? - Jak masz 

na imię? 

My name is… - Mam na imię… 

How old are you? - Ile masz 
lat? 

I’m…(four) - Mam…. (cztery 

lata) 
Eyes - oczy 

Ears - uszy 

nose - nos 

mouth - usta 
hair - włosy 

Dee-doo-damm! 

Apples - jabłka 

lemons - cytryny 
peppers - papryki 

cheese - żółty ser 

cheese sandwich - kanapka z 
żółtym serem 

picnic - piknik 

basket - koszyk 

Autumn - Jesień 
pumpkin - dynia 

hedgehog - jeż 

leaves - liście 

Halloween 
pumpkin - dynia 

ghost - duch 

witch - czarownica 
wampire - wampir 

sweets - słodycze 

trick - figiel/psikus 

treat - smakołyk 
colours 
numbers 

Welcome to Boo’s World! 

Hello! - Cześć 

What’s your name? - Jak masz na imię? 
My name is… - Mam na imię… 

How old are you? - Ile masz lat? 

I’m…(six) - Mam… (sześć lat) 

house - dom 
attic - strych 

bedroom - sypialnia 

bathroom - łazienka 

dining room - jadalnia 
kitchen - kuchnia 

sleep - spać 

brush my teeth - myć zęby 
eat - jeść 

cook - gotować 

play hide and seek - bawić się w chowanego 

big - duży 
small - mały 

windows - okna 

door - drzwi 

roof - dach 
chimney - komin 

Planet of schapes 

lift - winda 

circle - koło, okrąg 
triangle - trójkąt 

square - kwadrat 

star - gwiazda 

telescope - teleskop 
space rocket - rakieta kosmiczna 

space robot - kosmiczny robot 

Yes, I can! - Tak, potrafię (umiem)! 
Autumn - Jesień 

It’s rainy - Pada deszcz. 

Leaves - liście 

Halloween 
pumpkin - dynia 

ghost - duch 

witch - czarownica 

wampire - wampir 
sweets - słodycze 

trick - figiel/psikus 

treat - smakołyk 

colours,  numbers 

Propozycje zabaw językowych w domu: 

 Narysujcie tęczę i opisujcie barwy: What colours are there in your rainbow? 

 Poproś dziecko, aby z zamkniętymi oczami powąchało i/lub posmakowało niektórych warzyw lub 
owoców i spróbowało nazwać je po angielsku: Smell it/Taste it!What is it? 

 Zachęć dziecko, by jak najszybciej dotknęło właściwej części twarzy (swojej, lalki, misia) – Touch … 

the eyes/the hair/the nose/the mouth/the ears! 
 Poproś dziecko, by zamknęło oczy, i umieść zabawkę w jednym z pomieszczeń domu. Zapytaj 

dziecko, gdzie się ono znajduje? Where is the ..(doll)? Yes, in the bathroom (…)! 

 Zachęć dziecko, by narysowało swój wymarzony dom, wskazuj jego elementy i pytaj: What is 
it?Yes, it’s the dining room. 

 Poproś dziecko, by poszukało w swoim otoczeniu przedmiotów, w których odnajdzie kształt figur 

geometrycznych: Find a triangle (circle/…) 



 

 

 15.09.2021r. „Dzień Kropki” - uważnie wysłuchaliśmy opowiadania, jak to zwyczajna kropka 

zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że 

każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talenty, które gdzieś tam drzemią głęboko i czekają na 

nasze odkrycie. Tak jak nasza bohaterka, szukaliśmy naszych mocnych stron, by podnieść 

poczucie wartości wszystkich przedszkolaków.  

 20.09.2021r. dzieci z grupy „Słoneczka” wybrały się z wizytą do salonu fryzjerskiego. Pani 

fryzjerka przyjęła dzieci bardzo serdecznie i chętnie opowiedziała o swojej pracy. Pokazała 

urządzenia i przybory służące do pielęgnacji i stylizacji włosów, a dzieci z przyjemnością 

oddawały się zabiegom pani fryzjerki. Bardzo dziękujemy Pani Kindze za tak ciepłe przyjęcie, 

które dostarczyło dzieciom niezapomnianych przeżyć.  

 20.09.2021r. „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” - jak co roku w tym dniu mieliśmy okazję do 

wspaniałej zabawy. W każdej sali rozbrzmiewała muzyka i wesoły gwar dzieci. Dzień ten jest 

szczególny, ponieważ podkreśla wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci oraz 

dostarcza im kolejnych okazji do czerpania radości z bycia przedszkolakiem. W tym dniu dzieci 

z naszego przedszkola wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedszkolaka” i wspólnie 

zaśpiewaliśmy piosenkę „Życie przedszkolaka”, po którym odbyło się uroczyste Pasowanie na 

Przedszkolaka i Starszaka; 

 23.09.2021r. Wraz z nową porą roku w grupie „Pszczółki” i „Biedroneczki” obchodziliśmy „Dzień 

Spadającego Liścia”. Rozwiązywaliśmy jesienne zagadki, oglądaliśmy jesienne kolorowe listki, 

nie zabrakło zabaw z wykorzystaniem jesiennych liści, które są wdzięcznym materiałem 

przyrodniczym. 

 23.09.2021r. – przedszkolaki obchodziły „Dzień Jabłka”. Jak zwykle w takie szczególne dni na 

dzieci czekało wiele atrakcji. Wiele frajdy dostarczyła dzieciom zabawa zręcznościowa 

„Przyciągnij robaczka” oraz wykonanie wspólnej grupowej Jabłoni, na której znalazły się odbite 

przez każde dziecko połówki jabłek. Przy okazji zabaw przedszkolaki poszerzały swoją wiedzę                    

o jabłku: poznawały różne gatunki jabłek, kolory, kształty, smaki, zapachy. Rozmawiały także           

o tym, co możemy przygotować z tych owoców. 

 29.09.2021r. „Dzień Głośnego Czytania” - w tym dniu przedszkolaków odwiedziła Pani Magda - 

bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni. Mieliśmy okazję posłuchać bajek pt. 

„Cztery pory roku” oraz opowiadania z cyklu „Misia i jej mali pacjenci”-„Szkolna wycieczka”, 

które doskonale wpisują się w tematykę roku „Żyj zgodnie z przyrodą”. Wszystkie przedszkolaki 

w skupieniu i zaciekawieniu słuchały bajkowych opowieści oraz z wielką ochotą oglądały 

kolorowe albumy; 

 30.09.2021r. „Dzień Chłopaka” - to okazja do celebrowania tego święta przy wesołych zabawach 

i wspólnym poczęstunku. Jak zwykle dziewczynki składały życzenia swoim kolegom i wręczyły 

miłe upominki. 

 01.10.2021r. „Dzień Uśmiechu” to dzień zabawy, którym towarzyszy dobry humor i śmiech. 
Wprawia wszystkich w dobry nastrój i wywołuje dużo uśmiechu na twarzy. Symbolem tego 

święta jest doskonale wszystkim znana żółta, uśmiechnięta buzia. Wszystkim przedszkolakom 

życzymy, aby uśmiech był zawsze ich nieodłącznym towarzyszem; 

 W dniu 05.10.2021r. dzieci z grupy „Motylki” mają zaplanowany wyjazd do Muzeum 

Częstochowskiego na wystawę „Najpiękniejsze motyle i chrząszcze świata”; 

 W dniu 07.10.2021r. dzieci z grup „Słoneczka” i „Biedroneczki” mają zaplanowany wyjazd do 

Cinema City „Jurajska” w Częstochowie na film pt. „Psi patrol”. 

 

 21.10.2021r. nasze przedszkolaki będą oglądać film pt. „Kaluokahina – zaczarowana rafa” 

wyświetlany przez objazdowe kino sferyczne. Ogromny ocean kryje w sobie cudowne 

tajemnice… W filmie przeplata się intrygująca historia znikającej rafy i jej bohaterów: młodej 

ryby o imieniu Jake oraz paranoidalnej rybki o imieniu Mały, którzy będą szukać sposobu na 

uratowanie zaczarowanej rafy.  

 



 

 

DYREKTOR: Jolanta Berg  

WICEDYREKTOR: Jolanta Borecka  

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu funkcjonuje pięć grup wiekowych:  

 MUCHOMORKI – grupa 3-4- latków - wychowawca: Sonia Gil  

 SŁONECZKA – grupa 4- latków - wychowawca: Anna Egeman 

 BIEDRONECZKI – grupa 5-latków - wychowawca: Iwona Cioch  

 MOTYLKI – grupa 6- latków - wychowawca: Anna Chrzanowska  

 PSZCZÓŁKI – grupa 6-5- latków - wychowawca: Klaudia Krawczyk 

Pod naszą dyrekcją funkcjonują również dwa oddziały zamiejscowe:  

 Górki - KRASNOLUDKI – 3-6- latki - wychowawca: Agnieszka Małek-Kędzierska 

 Kuźnica Stara - ŻABKI – 3-6- latki - wychowawca: Jolanta Kotarska  

 Język angielski - Katarzyna Droś  

 Katecheza – Katarzyna Borecka  

 Logopedia – Klaudia Krawczyk i Jolanta Borecka;  

 Przedszkole w Przystajni pracuje w godz. od 6:30 - 16:30, natomiast oddział zamiejscowych                    

w Górkach godz. od 8:00 - 14:00, natomiast w Kuźnicy Starej we wrześniu od 8:00 – 14:00,      

a od 1 października od 7:00 – 15:00;  

 W związku z reżimem sanitarnym i koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa 

wynikających z Covid-19, w dalszym ciągu rodzice nie wchodzą do szatni - rozstają się              

z dziećmi w holu przedszkola a dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola. 

Obowiązkowo należy posiadać maseczki ochronne i zdezynfekować dłonie. Należy brać pod 

uwagę, że ze względu na większą ilość przychodzących oraz zaistniałą sytuację czas 

oczekiwania na wejście do przedszkola może się wydłużyć. Podobnie wygląda sytuacja 

odbierania dzieci z przedszkola - Rodzic dzwoni pod odpowiedni numer sali i czeka na dziecko 

w holu przedszkola.  

 Przypominamy, że do przedszkola można przyprowadzać tylko dziecko zdrowe. 

 Uprzejmie prosimy rodziców o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci                      

z przedszkola (zadeklarowanych w umowach zawartych z przedszkolem);  

 Opłaty za przedszkole prosimy regulować do dnia 10-go każdego miesiąca w wyznaczonych 

godzinach; odliczenia za nieobecność dziecka w przedszkolu będą potrącane za miesiąc 

poprzedni tj. w październiku za wrzesień, itd.;  

 Prosimy rodziców o jednorazową wpłatę kwoty 50,00zł. na konto Rady Rodziców oraz opłatę za 

wodę w wysokości 25,00zł. – u dyrekcji przedszkola; 

 W naszym przedszkolu dzieci z grup „Słoneczka”, „Biedroneczki”, „Pszczółki” oraz „Motylki” 

biorą udział w zajęciach zumby.   

 W sprawie skarg i wniosków prosimy zgłaszać się do dyrekcji przedszkola. Prosimy rodziców                  

o zachowanie drogi służbowej tj. Dyrektor przedszkola, Urząd Gminy, Kuratorium…  

 Za dary jesieni (dynie, kabaczki, cukinie, inne warzywa, owoce, kwiaty, kasztany itp.) 

przyniesione do kącików przyrody w poszczególnych grupach przedszkolnych; 

 Za pomoc i przygotowanie upominków z okazji Dnia Chłopaka; 

 Pani N. Sobczyk (mamusi Karolka), Pani B. Zawierucha (mamusia Tomka) za papier ksero. 

Gazetka została zredagowana przez Sonię Gil i Annę Chrzanowską przy współpracy Jolanty Boreckiej 

 


