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            Warto przeczytać

 Kącik rodzica – WITAJ PRZEDSZKOLAKI 

 Wiadomości z grup 

 RADA RDOZICÓW  

 MADRA SÓWKA - START 

Nasza gazetka 
 

     

 
 

KĄCIK RODZICA 
 

Drodzy Rodzice! 

 

Tak, wiemy, powierzacie nam swój największy Skarb. Wiemy, jesteście smutni i źli, bo musicie rozstać się 
ze swoim dzieckiem, jesteście może nawet i przerażeni, bo oddajecie je obcym osobom. Staracie się 
uśmiechać i tłumaczyć swojemu dziecku, że przedszkole to świetna zabawa, sami wiecie przecież o tym, 
że dzięki kontaktom z innymi dziećmi Wasza pociecha stanie się już nie tylko samodzielnym i rezolutnym 
małym, ale coraz dojrzalszym szkrabem. Mimo tej wiedzy, mimo Waszego zdrowego rozsądku  
i przekonania o słuszności Waszej decyzji jesteście przerażeni. I my to rozumiemy.  
Mamy do Was jednak tylko jedną prośbę: zaufajcie nam. Nie wystawajcie pod drzwiami, nie siedźcie  
w szatni gotowi do biegu. Pozwól robić nam to, co jest najlepsze dla waszego dziecka, pozwól nam 
przytulić je, kiedy płacze, otrzeć łezki i zachęcić do zabawy. 
 Pokażcie swojemu dziecku, że nam ufasz, bo Wasze zaufanie jest zaufaniem jego - nie wysyłajcie dziecku 
sprzecznych sygnałów. Jesteście dorosłymi i dojrzałymi osobami, i skoro podjęliście decyzję o powierzeniu 
swojego Skarbu nam to bądźcie w tej decyzji konsekwentni.  
Witajcie nas z uśmiechem tak jak z uśmiechem my witamy Was, a potem szybko i sprawnie się 
pożegnajmy, bo to nieprawda, że nie jesteście mile widziani w poszczególnych grupach, znaczy tylko, że 
jesteśmy profesjonalnymi, godnymi zaufania osobami, które chcą i potrafią opiekować się Twoim 
dzieckiem. Pozwólcie nam je uspokoić, pozwólcie nam pokazać mu, że ma w nas przyjaciół, że teraz to my 
będziemy opiekować się nim kilka godzin dziennie, że będziemy razem bawić  się z innymi dziećmi, 
śpiewać piosenki, rysować, malować, jeść, korzystać z łazienki i sto tysięcy innych rzeczy, które do tej pory 
robiło tylko z Wami.. To jasne, nie znacie przedszkola, nie znacie może do końca poszczególnych Pań 
 i -być może macie ochotę patrzeć na każdy nasz ruch krytycznym okiem, trwając w pełnej gotowości do 
interwencji. Jesteście rodzicami i macie do tego pełne prawo, dlatego jesteśmy do Waszej pełnej 
dyspozycji każdego dnia w przedszkolu. Pytajcie o wszystko, a my na pewno wszystko Wam opowiemy. 
Tyle, że po skończonym dniu, bo w trakcie pracy w stu procentach oddajemy siebie Waszemu dziecku. 
Pozwólcie nam na to 

Nauczycielki z Waszego przedszkola 

 
Opracowanie Agnieszka Jancewicz  
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
 

RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 68 im. Janusza Korczaka  
w Białymstoku w roku szkolnym 2016-2017 

 
Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu Rady Rodziców 
w dniu 07 września 2016r.  W jej skład weszło 18 członków tj przedstawicieli rodziców z każdego oddziału 
przedszkolnego.  
Na pierwszym posiedzeniu rady w dniu 13.09.2016r. wybrano prezydium w osobach : 
przewodnicząca – Agnieszka Falkowska 
z-ca przewodniczącej – Jagoda Faszczewska 
księgowa - Justyna Kazimierska 
sekretarz - Agnieszka Kasperowicz 
oraz opracowano Plan pracy RR oraz preliminarz wpływów i wydatków 
 
Członkowie Rady uczestniczyli w 4 posiedzeniach. Realizując swoje statutowe zadania  
w minionym roku szkolnym Rada Rodziców podejmowała działania mające na celu wspierania bieżącej 
działalności przedszkola. Opiniowała także Plan finansowy przedszkola, wystawiła opinię o nauczycielach 
za okres awansu. 
Rada Rodziców gromadziła i wydatkowała zgromadzone środki finansowe . Na  fundusze rady złożyły się 
kwoty ze składek rodziców oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu personelu przedszkola kwoty zebrane w 
ramach prowadzenia szeregu innych akcji i działań. Z funduszy Rady Rodziców finansowana była 
organizacja przedszkolnych uroczystości ( min.Bal karnawałowy, Pasowanie na przedszkolaka, Święto 
przedszkola, Rodzinne festyny… ) jak też zakup upominków dzieciom z okazji pasowania, Mikołajek, 
Choinki, Dnia Dziecka, nagród w konkursach i imprezach przedszkolnych. Świętowano urodziny dziecka – 
dzieci otrzymały symboliczne prezenty. Zorganizowana była całodniowa wycieczka do Bajkowej Krainy w 
Zawykach. Uroczyście pożegnano dzieci rozpoczynające naukę w klasie I szkoły podstawowej  wręczając 
im pamiątkowe książki. Doposażono przedszkole w niezbędne zabawki i pomoce dydaktyczne, opłacano 
dzierżawę za barki oraz zakupiono wyposażenie na plac zabaw. 
Szczegółowe dane dotyczące zagadnień finansowych zawiera sporządzone przez Księgową Rady 
Rodziców sprawozdanie z działalności finansowej. 
Bardzo wysoko oceniam aktywność członków Rady i ich zaangażowanie w działalność Rady i życie 
przedszkola. Oprócz aktywnego udziału w posiedzeniach Rady członkowie m.in. uczestniczyli w 
uroczystościach przedszkolnych i reprezentowali przedszkole na miejskich uroczystościach i 
konferencjach. Członkowie Rady Rodziców wykazali się wielką inicjatywą  
i pomysłowością przy zakupie zwłaszcza upominków i nagród tak aby były one atrakcyjne dla dzieci i 
pożyteczne. Na posiedzeniach Rady były zgłaszane i rozpatrywane różne problemy, które skutecznie 
udawało nam się rozwiązywać wspólnie z dyrekcją przedszkola.  

Agnieszka Falkowska 
przewodnicząca RR  

Białystok 27.06.2017r. 
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USTALENIA Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 2017/2018 

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2017r.  dokonano wyboru PREZYDIUM RADY w składzie: 

ADAM JAKUĆ - przewodniczący 
ANDRZEJ MOŻEJKO - zastępca przewodniczącego 
MARIUSZ ZALEWSKI - księgowy 
KATARZYNA KONDRUSIK – sekretarz 
 
KOMISJĘ REWIZYJNĄ w składzie: 
 
JOANNA RYTWIŃSKA - przewodnicząca 
ELIZA AUSZTOL - członek 
KATARZYNA ŁOTYSZ - członek 
  
USTALENIA : 
Ubezpieczenie dzieci  NNW – InterRisk 
- suma ubezpieczenia 13 000,00 zł,  
- składka roczna 37,00 (opłacamy do 20.09.2017r.) 
- okres ubezpieczenia 01.09.2017-31.08.2018r. 
 
Rada Rodziców - składka 180,00 zł za rok szkolny. Płatne w całości lub w ratach. 
Drugie/trzecie dziecko z rodziny w przedszkolu – 140,00 zł. 
terminy wpłat: 
I rata -  do końca XI /2017– 100,00 
II rata – do końca I/2018 – 40,00 
III rata – do końca III/2018 – 40,00 

konto bankowe Rady Rodziców  
16 1060 0076 0000 3200 0109 1376 

SMACZNIE I ZDROWO 
 

 Każdemu rodzicowi zależy na tym, aby jego dziecko było zdrowe i prawidłowo się rozwijało. Jednym z 
czynników, które warunkują zdrowy rozwój, jest odpowiednia dieta. 
 Proponuję przygotowanie muffinek marchewkowych, w których cukier zastąpimy ksylitolem.  Jest to 
naturalna substancja znajdująca się w warzywach, grzybach, kukurydzy oraz twardym drewnie, 
szczególnie brzozowym, dlatego niektórzy nazywają go „cukrem brzozowym”. Nasz organizm również go 
wytwarza w procesie normalnego metabolizmu. Ksylitol wygląda i smakuje jak cukier, ale na tym 
podobieństwa się kończą.Ksylitol niszczy bakterie, jest szczególnie skutecznym środkiem przeciwko 
szkodliwym bakteriom jelit. Poza tym ogranicza rozwój pleśni i drożdżaków w przewodzie pokarmowym. 
Cukier brzozowy ma o 40% mniejszą kaloryczność od białego kryształu! Jest też powoli przetwarzany w 
organizmie z minimalnym udziałem insuliny, dzięki czemu posiada ponad 14-krotnie niższy indeks 
glikemiczny niż cukier. Zaletą ksylitolu jest jego zdolność do przywracania prawidłowego pH śliny przez co 
może on likwidować drobne ubytki próchnicze oraz zapalenie dziąseł i ozębnej. Ksylitol wzmacnia 
układ immunologiczny, ułatwia przyswajanie minerałów przez organizm oraz zmniejsza łaknienie cukru. 
Przy wielu zaletach tej substancji jest jedna wada… jego cena. Czy warto? Oceńcie Państwo sami. 
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Muffinki marchewkowe 
składniki na 14 sztuk: 

 2 szklanki startej marchewki 
 1 starte jabłko 
 1½  szklanki mąki 
 1½  łyżeczki proszku do pieczenia 
 1 łyżeczki sody oczyszczonej 
 szczypta soli 
 przyprawy w proszku: 1 łyżeczka cynamonu, ½  

łyżeczki imbiru, ¼ łyżeczki gałki muszkatołowej 
 ¾ szklanki oleju roślinnego 
 4 jaja 
 1 szklanki ksylitol lub ¾ szklanki cukru  
 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze 
pokojowej. 

Przygotowanie  
 Marchewkę i jabłko obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. 
 W jednym naczyniu przesiać składniki suche: mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól i 

przyprawy. 
 W drugiej, większej misce wymieszać: olej, jajka, ksylitol i ekstrakt z wanilii. 
 Połączyć zawartość obu naczyń, dodać marchewkę i jabłko, wymieszać łyżką. 
 Formę do muffinów wyłożyć papilotkami. Nałożyć do nich ciasta do 4/5 wysokości papilotki. 
 Piec w temperaturze 180ºC bez termoobiegu, przez około 25 minut ( aż patyczek włożony w środek 

ciasta będzie suchy. 
  Wyjąć, wystudzić na kratce. 

        Smacznego 
                Beata Szelągowska 

„MĄDRA GŁÓWKA” –  ZAPRASZAMY DO ZABAWY  

Zapraszamy wszystkie dzieci ( wraz z rodzicami) do wspólnego rozwiązywania zadań  
w rocznym konkursie MISTRZ MADRA SÓWKA.  
W każdym numerze znajdzie się wkładka z 2 zadaniami do rozwiązania o różnym stopniu 
trudności. 
Zadaniem rodzica jest przeczytanie zadania i nadzór nad jego wykonaniem.  

Dziecko samodzielnie wykonuje pracę 
 
Po wykonaniu zadania przynosimy wkładkę wraz z KARTĄ KONKURSOWĄ ( wywieszona zostanie przy 
skrzynce Nasza Gazetka) do przedszkola  na której nauczycielka oddziału  potwierdzi poprawność 
wykonania.  

Program profilaktyki próchnicy 
 

PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY  prowadzi Gabinet Stomatologiczny O-DENT ul. Dobra 18  
 
Cena 50,00 za cykl  Spotkania odbywają w się przedszkolu godz. 9.00 w dniach: 
05.10.2017r. 
02.11.2017r. 
07.12.2017r. 
04.01.2018r. 
08.02.2018r. 
01.03.2018r.  
 
dodatkowe spotkanie05.09.2018r. 
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KOLOROWANKA
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
            

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

 Muchomorki w pierwszym 
tygodniu września nawiążą 
pierwsze znajomości; uczymy 
się imion kolegów i koleżanek  
z naszej grupy.  Będziemy 
poznawać najbliższe otoczenie: 
salę, łazienkę, szatnię… 
Wspólnie razem się bawimy, 

pokonując przy tym swoje lęki i obawy. 
W drugim tygodniu maluchy uczą się 
przestrzegać zasady zgodnej, wspólnej zabawy.  
Poznajemy także zasady korzystania  
z przedszkolnym zabawek, ćwiczymy odkładanie 
rzeczy na miejsce, dzielimy się zabawkami. 
Staramy się rozpoznawać i nazywać swoje 
emocje: radość, złość, smutek. 
Kolejny tydzień to ćwiczenie w maluchach 
samodzielności, podejmowanie próby radzenia 
sobie samodzielnie  w łazience, w sali, w szatni, 
jak i na podwórku. Pracujemy nad nabieraniem 
wiary we własne możliwości. 
W ostatnim tygodniu września będziemy bawić 
się z panią jesienią. Rozpoznajemy i nazywamy 
wybrane dary jesieni, obserwujemy zmiany  
w przyrodzie, bawimy się kolorami. 
 
Piosenka do nauki – „Ola i liście”  
(sł. L. Krzemieniecka, muz. M. Cukierówna) 
 
Poszła Ola na spacerek, 
na słoneczko, na wiaterek. 
A tu lecą jej na głowę 
liście złote i brązowe./2x 
   Myśli Ola – liści tyle, 
   Bukiet zrobię z nich na chwilę. 
   La, la, la, la, la, la, la, la, 
   La, la, la, la, la, la, la, la./2x 
 
Wiersz do nauki – „Jestem samodzielny”  
B. Forma 
 
Sam buty ubieram 
zapinam ubranie. 
Potrafię też ładnie 
sam zjeść śniadanie. 
 
Na miejsce zawsze 
zabawki układam 
bardzo nie lubię 
kiedy jest bałagan. 

 
Chcę być samodzielny 
grzeczny i lubiany 
i o wszystko ciągle  
nie pytać wciąż mamy. 

Nauczycielki oddział: 
Agnieszka Jancewicz 

Beata Szelągowska 

 

 
 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
Witamy wszystkie dzieci „stare” i nowe  

w nowym roku szkolnym 2017- 2018 w grupie 
SMERFY.  We wrzeniu postaramy się 

otoczyć szczególną opieka dzieci nowo 
przybyłe  do naszej grupy. 

 
 W tym miesiącu będziemy realizować 
następującą tematykę. 
I tydzień: Wakacyjne wspomnienia  
II tydzień : Smerfy- to my  
III tydzień : Bezpieczne przejście przez 
ulicę   
IV tydzień:  Jesień w ogrodach  
 
W pierwszym  tygodniu  otoczymy szczególną 
troską nowe przedszkolaki, żeby dobrze poczuły 
się w naszej grupie . Będziemy wspominać 
wakacje. Dzieci podzielą się swoimi wrażeniami z 
wakacyjnych wyjazdów.  Wspomnienia te będą 
miały odzwierciedlenie w pracach plastycznych.       
W drugim tygodniu będziemy  w dalszym ciągu  
utrwalać imiona kolegów. Przypomnimy zasady 
obowiązujące w przedszkolu- Kodeks 
przedszkolaka oraz konieczność jego 
przestrzegania: grzeczne zwracanie się do siebie, 
współdziałanie w grupie, odkładanie zabawek na 
ustalone miejsce itd. Poznamy tez bohaterów 
bajki Smerfy, której nosimy nazwę.   



7 NASZA GAZETKA  1 (162)  WRZESIEŃ  2017R. 

 

 

W trzecimi tygodniu  dzieci poznają,   przypomną 
podstawowe zasady bezpiecznej zabawy  
i poruszania się po drogach, ścieżkach 
rowerowych. Poznają niektóre znaki drogowe,  
utrwalą oznaczenie miejsc przeznaczonych dla 
pieszych i rowerzystów. Zwrócimy uwagę na  
pracę policjanta i jej znaczenie dla naszego 
bezpieczeństwa. Podczas wycieczki będą 
przekraczać ulice z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. Podczas zajęć matematycznych  
dzieci będą klasyfikować przedmioty wg podanej 
cechy.  
W czwartym tygodniu będziemy rozmawiać  
o bogactwie warzyw i owoców w ogrodach  
i sadach. Dzieci rozpoznawać i nazywać wybrane 
warzywa. Zwrócimy uwagę na zasady 
higienicznego spożywania owoców i warzyw oraz 
ich wartości odżywcze dla organizmu. 
Przygotujemy sałatkę warzywna  lub owocowa. 
Owoce i warzywa przyniesione przez dzieci będą 
okazja do przeliczania, segregowania, 
grupowania.  
Serdecznie zapraszamy Rodziców do współpracy 
i aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola, 
grupy. Zachęcamy do udziału w zajęciach 
otwartych, zebraniach i uroczystościach  
przedszkolnych.   

 
Wiersz do nauki: 
„Jasio przedszkolak” 

I. Do przedszkola wcześnie rano  
Grzeczny Jasio idzie z mamą  

Mocno ją za rękę trzyma  
I z uśmiechem dzień zaczyna.  

 
II. Jaś wesoły przedszkolaczek 
Niesie nowy swój plecaczek. 

A w nim karby oraz misia 
Wszystkim go przedstawi dzisiaj. 

 
III. Teraz misiu razem z nami 
Będziesz bawić się klockami. 
Porozmawiasz z naszą panią  

I rysować będziesz z Anią. 
 
Piosenka do nauki: 
„Kończy się lato” 

Ref:   Kończy się lato raz, dwa, trzy 
dojrzewa jarzębina 

kolczasty kasztan śmieje się 
rok szkolny się zaczyna 

Skończyły się wakacje 
do przedszkola wracać czas 
będziemy znów wspominać 

morze i szumiący las 

Ref:    Kończy się lato.. 

Czekają już zabawki 
kredki rysunkowy blok 
wakacje się skończyły 
będą nowe lecz za rok 

Nauczycielki oddziału : 
Barbara Duda  

Marzena Makowiecka  
Iwona Dąbrowska  

 
 

ODDZIAŁ III  MUMINKI 

  
Serdecznie witamy 
wszystkich wychowanków 
w nowym  roku 
przedszkolnym . 
Szczególnie tych, którzy 
dołączyli do naszej grupy. 
Postaramy się szybko  

zintegrować nasze środowisko. Zależy nam  na 
tym, aby  każdy odnalazł  w grupie swoje miejsce 
i zaakceptował kolegów i koleżanki. 
 
„Przedszkole wita” – zgodna zabawa 
wybranymi samodzielnie zabawkami; wdrażanie 
do uczestniczenia w zajęciach z całą grupą;  
zapoznanie z nazwami kącików  tematycznych  
oraz  ich wyposażeniem; wdrażanie do 
porządkowania  miejsca zabawy, odkładanie 
zabawek na wyznaczone, stałe miejsca; ćwicz. 
mięśni narządów mowy na zgłoskach; doskonal. 
spostrzegawczości i pamięci ; wdrażanie do 
zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; 
nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania 
własnych myśli;  
 „Znowu w przedszkolu” – uczestniczenie we 
wspólnych zabawach, np.: ruchowych, 
prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne; 
rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na 
wzajemnym szacunku i akceptacji; współdziałanie 
podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; 
oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, 
opowiadań; odwoływanie się do własnych 
obserwacji w celu zwrócenia uwagi ; rozwijanie 
umiejętności liczenia;  przygotowanie do nauki 
czytania; zwrócenie uwagi  na piękno naszego 
kraju; 
„Moja droga do przedszkola ” –  zapoznanie z 
nazwą aktualnego miesiąca; poznawanie różnych 
środków transportu: lądowego, wodnego, 
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powietrznego; poznawanie znaczenia pasów itd.;  
nazywanie figur geometrycznych;  zapoznanie  
z podstawowymi zasadami ruchu drogowego;  
umuzykalnienie dzieci; zapoznanie z rolą 
samochodów specjalistycznych;  
 „Nadeszła jesień” –  oglądanie drzew ; 
nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania 
liści ;  rozpoznawanie drzew po ich liściach  
i owocach;  zbieranie owoców drzew, 
wzbogacanie nimi kącika przyrody; 
wykorzystywanie owoców w działalności 
plastycznej, technicznej, matematycznej, 
muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób ; 
poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów 
jadalnych  i niejadalnych; pokazywanie na 
wybranych przykładach  jak zwierzęta 
przygotowują się do zimy ; 

 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkich 

rodziców do współpracy w realizacji zadań 
przedszkola i grupy. Wasze pomysły, inicjatywa i 
współpraca pomogą nam  uatrakcyjnić dzieciom 
pobyt w przedszkolu. 

 
 

WIERSZ  DO  NAUKI:  „Przejście przez ulicę”  
J. Kaczanowska 
  
W dużym mieście wielki ruch, 
samochodów wiele, 
jeśli chcesz bezpiecznym być, musisz o tym 
wiedzieć : przez ulicę można przejść  
tylko w takim miejscu, gdzie mrugają światła dwa, 
pasy są na przejściu. 
  
To czerwone woła : STOP, 
stój i czekaj grzecznie, 
a zielone prosi : idź , 
możesz przejść bezpiecznie. 
 
PIOSENKA  DO  NAUKI:  
„Znowu w przedszkolu” 
 
I. Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato 
i wakacje już skończą się,   
wrócą dzieci do przedszkola,   
bo w przedszkolu fajnie jest. 
 
Ref.: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło, 
 w naszym przedszkolu miło płynie czas. 
 Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe,   
więc tu z chęcią wraca każdy z nas. 

 
II. Poznajemy literki i cyferki 
  i wierszyków uczymy się.  I 
  śpiewamy, i tańczymy,   
  tu jest piękny każdy dzień. 
Ref.: W naszym przedszkolu… 
 
III. Tutaj zawsze koledzy, 
 koleżanki  tak radośnie witają mnie.   
Co dzień świetnie się bawimy.   
Czy gdzieś będzie lepiej? Nie! 
Ref.: W naszym przedszkolu… 
 

Nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 

Maria Borowik 

  

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

 Dzieci z grupy IV Kacperki we 

wrześniu rozmawiać będą na 
następujące tematy: 
-Przedszkole- drugi dom- 
dzieci uczą się nawiązywać 
przyjazne relacje z innymi 

dziećmi, zgodnie ze wspólnie ustalonymi  
zasadami  Kodeksu  Przedszkolaka. Rozpoznają  
i nazywają części ciała.  W oparciu o przyniesione 
z domu pamiątki wypowiadają się na temat 
wakacji. 
-Uliczne sygnały- Kacperki utrwalają zasady 
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. 
Poznają wybrane pojazdy specjalistyczne oraz 
niektóre znaki drogowe. Rozwijają słuch 
fonematyczny poprzez podział wyrazów na 
sylaby, wyodrębnianie głoski w nagłosie. 
-Jesień w lesie i w parku- dzieci wybiorą się na 
wycieczkę do pobliskiego lasu. Będą uczyły się 
rozpoznawać drzewa, ich owoce ( żołędzie, 
kasztany ) oraz charakterystyczne liście. Poznają 
jesienne zwyczaje wiewiórek. 
 
Piosenka do nauki: 
Do przedszkola 
 
Rano budzę się, jaki piękny to czas 
słonko wstało już, a więc pora wstać. 
Szybko myję się, jem śniadanie i już 
gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść 
 
Do przedszkola, do przedszkola 
Jak cudownie tutaj co dzień mija czas. 
Do przedszkola, do przedszkola 
o tym już od rana marzy każdy z nas. 
 
Pani czeka już i koledzy już są, 
siadam w kole- to jest magiczny nasz krąg. 
Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś- 
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tu bawimy się, więc przychodzę co dzień. 
 
Do przedszkola… 
Wiersz do nauki : 
Uliczne sygnały J. Koczanowska 
 
W dużym mieście wielki ruch 
samochodów wiele 
Jeśli chcesz bezpiecznym być – 
 musisz o tym wiedzieć 
  
Przez ulicę można przejść 
tylko w takim miejscu, 
gdzie mrugają światła dwa, 
 pasy są na przejściu. 
  
To czerwone woła : STOP 
stój i czekaj grzecznie. 
A zielone prosi - IDŻ, 
można przejść bezpiecznie. 
  
Zapamiętaj jeszcze to - 
gdy po mieście chodzisz 
musisz pod opieką być 
 dorosłej osoby. 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska 
 
 
 
 
 
 
 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

 
„Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato 

I wakacje już skończą się, 
wrócą dzieci do przedszkola, 

Bo w przedszkolu fajnie jest…” 
 

Słowami piosenki witamy 
serdecznie dzieci  
i rodziców w nowym 
2017/2018 roku 
„przedszkolnym”! 
 
Wakacje się już skończyły, 

wróciliśmy do przedszkola wypoczęci i trochę 
starsi.  

Jesteśmy najstarszą grupą 6-latków  
a nazywamy się „GUMISIE” ! 

 
W przedszkolu. Na dobry początek pierwsze 
dwa tygodnie upłyną nam na stęsknionych 

wspólnych zabawach z rówieśnikami. Tak dawno 
się nie widzieliśmy… To także czas nowej 
organizacji w nowej sali- poznawanie naszej sali  
i zabawek, zasad korzystania z kącików.  
Aby w przedszkolu było nam razem ze sobą 
dobrze przypomnimy wspólnie ustalone zasady 
dotyczące zachowania w grupie, czyli Kodeks 
Przedszkolaka. 
Wrzesień to też czas gdzie  powspominamy 
wakacje, podzielimy się wrażeniami, pooglądamy 
pamiątki i zdjęcia, odszukamy na mapie Polski 
miejsca odwiedzane przez nas w wakacje. 
Wakacyjne przeżycia posłużą nam do 
gromadzenia słownictwa związanego z regionami 
Polski, z charakterystyką tych regionów.  
 
Moja droga do przedszkola –  zapoznanie   
i przypomnienie podstawowych zasad ruchu 
drogowego. Zagadnienia związane  
z rozumieniem konieczności przestrzegania 
przepisów i znaków pomogą nam stać się 
świadomymi i odpowiedzialnymi uczestnikami 
ruchu drogowego. 
 
Nadeszła  jesień– we wrześniu przypada 
początek kalendarzowej jesieni, pięknej  
i kolorowej pory roku, obsypującej nas swoimi 
darami. Temat tego tygodnia będzie sprzyjać 
bliższemu obcowaniu z przyrodą, zachętą do 
obserwowania zmian, gromadzenia  
i wykorzystywania w zabawie darów jesieni.  
 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

Piosenka do nauki:  
„Znowu w przedszkolu” 
 

I. Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato 
I wakacje już skończą się,  
wrócą dzieci do przedszkola, 
Bo w przedszkolu fajnie jest 

 
Ref.: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło, 
         W naszym przedszkolu miło płynie czas. 
         Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe, 
         Więc tu z chęcią wraca każdy z nas 
                  

II. Poznajemy literki i cyferki 
I wierszyków uczymy się. 
I śpiewamy i tańczymy 
Tu jest piękny każdy dzień. 
 

III. Tutaj zawsze koledzy, koleżanki 
Tak radośnie witają mnie. 
Co dzień świetnie się bawimy. 
Czy gdzieś będzie lepiej? Nie! 
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Wiersz do nauki:  
„Muszelki” Dorota Gellner 
 
Muszelki są piękne! 
Muszelki są różne. 
Spiczaste i płaskie, 
Okrągłe, podłużne, 
W kropeczki, 
W kreseczki, 
Tęczowe lub nie- 
Tu śmieje się jedna, 
Tam śmieją się dwie! 
Ta z czarnym paseczkiem, 
Ta z kropką świetlistą,  
ten kto je zbudował 
był wielkim artystą. 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

Serdecznie witamy dzieci z naszej 
grupy. Za nami czas beztroskich, 
radosnych wakacji. Wypoczęci i z 
uśmiechem na twarzy wracamy 
do przedszkola. Przed nami rok 
pełen nowych przygód, zabaw, 
ciekawych doświadczeń. Życzymy 
powodzenia w nowym roku 

przedszkolnym . 
W związku z tym, że do naszej grupy dołączą 
nowe dzieci pierwsze dni września poświęcimy na 
integrację grupy. Przypomnimy zasady 
zachowania obowiązujące w sali, na placu 
zabaw, a także na wycieczkach i spacerach.  
Porozmawiamy o wakacyjnych podróżach dzieci. 
Będziemy oglądać pamiątki z wakacji, a także 
wskazywać na mapie miejsca, które odwiedziły 
przedszkolaki. Zwrócimy uwagę na to, jak ważne 
jest przestrzeganie przepisów drogowych. 
Przypomnimy wygląd znaków drogowych, numery 
alarmowe oraz rolę samochodów 
specjalistycznych.  
W ostatnim tygodniu września będziemy 
obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie 
jesienią oraz rozpoznawać i nazywać drzewa. 
Dary jesieni (kasztany, żołędzie, szyszki, liście) 
zgromadzimy w kąciku przyrody. 

 
Nauczycielki oddziału: 

Anna Stanisławiuk 
Małgorzata Andrejewicz 

 
 
 
 
 

 

Planowana tematyka tygodniowa: 

 Witaj przedszkole 

 Znowu w przedszkolu 

 Moja droga do przedszkola 

 Znowu przyszła jesień 
 
Piosenka do nauki: „Idzie jesień poprzez świat 
 
I. Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę, 
w polu kopią kartofelki, bo już czas! 
Jesień wita świat, wita nas! 
 
Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat. 
Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak! 
Idzie jesień, za nią słońca złoty blask. 
Witaj, witaj wśród nas, witaj wśród nas! 
 
II. W sadzie jabłka malowane do koszyka 

skaczą same. 
babie lato plącze nitki, bo już czas! 
Jesień wita świat, jesień wita nas! 
 
Ref.: Idzie jesień… 
 
III. W lesie kwitną piękne wrzosy, 
grzybki rosną w kroplach rosy. 
Na wycieczkę chodźmy, bo już czas! 
Jesień wita świat, wita nas! 
 
Ref.: Idzie jesień… 
 
Wiersz: „Muszelki” Dorota Gellner 
 
Muszelki są piękne! 
Muszelki są różne. 
Spiczaste i płaskie, 
okrągłe, podłużne,  
w kropeczki, w kreseczki, 
tęczowe lub nie- 
tu śmieje się jedna, 
tam śmieją się dwie! 
Ta z czarnym paseczkiem, 
ta z kropką świetlistą, 
ten, kto je zbudował,  
był wielkim artystą. 
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Opłaty za przedszkole 
 
Opłaty za przedszkole należy dokonywać wyłącznie na właściwy rachunek 
bankowy zgodnie z otrzymaną od intendenta informacją o wysokości opłat  
za dany miesiąc. 

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę miesięczna, nadgodziny i odsetki   

  43 1240 2890 1111 0010 3564 5688  
Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za żywienie:   

 77 1240 2890 1111 0010 3564 5949  
 
 

 

KALENDARZ – WYDARZENIA WRZESIEŃ 2017r. 

 
07.09.2017r. – godz. 16.30 – walne zebranie z rodzicami 
11.09.2017r. – godz. 16.30- spotkanie „Trójek grupowych” 
18.09.2017r. – Sprzątanie Świata 
20.09.2016r. - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka ph. „Przedszkolaki lubią bajki” 
20.09.2017r. – Zdrowo na sportowo – SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA start o 15.30 
 
 

W REPORTERSKIM SKRÓCIE  
 
NOWE ZABAWKI NA PLACU – rośnij szybko nowa trawko  
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PIERWSZE SPRACERKI MUCHOMORKÓW 
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